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SEM LIMITES PARA
EVOLUIR SEUS NEGÓCIOS

www.stefanini.com

A Stefanini atua há mais de 26 anos no mercado e está 

presente em 30 países, graças à confiança de seus mais de 

500 clientes ao redor do mundo e reforça seu compromisso 

de oferecer a mais completa gama de serviços e soluções 

em tecnologia ao mercado, sempre levando inovação aos 

seus parceiros.

Considerada uma das mais importantes provedoras 

globais de soluções tecnológicas, a Stefanini foi 

reconhecida pela Fundação Dom Cabral como a 3ª 

empresa mais internacionalizada do Brasil. Especializada 

em diversos segmentos do mercado, oferece serviços 

de Consultoria, BPO, Integração, Desenvolvimento de 

Soluções, Outsourcing para Aplicativos e Infraestrutura, 

entre outros, com suporte em 32 idiomas e a flexibilidade 

de uma empresa focada na eficiência global, sem 

esquecer das necessidades locais.
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um deGrau aCima

Esta terceira edição do Brasil TI-BPO Book celebra um novo avanço do lugar do Brasil no 
mercado global de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). Números da consultoria 
IDC apontam que o mercado brasileiro passou a ocupar o 4º lugar entre os maiores do mundo, 
tendo movimentado mais de US$ 230 bilhões em 2012. O crescimento, de 10%, só ficou 
abaixo da expansão do mercado chinês. No ranking mundial dos maiores mercados, o Brasil 
só foi superado pelos Estados Unidos, China e Japão. Subimos, assim, mais um degrau em 
relação a 2011, quando o Brasil foi o 5º maior mercado do mundo. 

Em que pesem a continuidade da crise econômica no mundo e seus efeitos sobre a eco-
nomia brasileira em 2012, quando a expansão do PIB foi de apenas 0,9%, o desempenho do 
setor de TIC reafirmou o padrão dos últimos anos. TICs costumam crescer, pelo menos, duas 
vezes mais do que a taxa de expansão da economia. Em 2012, contudo, o crescimento foi dez 
vezes maior. A razão é que o consumo das famílias continuou se ampliando mesmo diante da 
retração verificada no setor industrial no ano passado. Tal consumo foi especialmente forte no 
setor de serviços e no segmento de TIC, com demanda firme das pessoas e das empresas. Uma 
boa forma de ver esse fenômeno é olhar para o desempenho do setor de Telecomunicações.

O ano de 2012 fechou com um total de 20 milhões de conexões de banda larga fixa, 
enquanto a banda larga móvel atingiu aproximadamente 66 milhões de usuários. Respecti-
vamente, esses dois segmentos tiveram uma evolução de 31% e 69% frente ao ano anterior. 
Com isso, praticamente um quarto da população brasileira passou a ter acesso à banda larga 
móvel. Com a evolução das conexões 3G, 52,5 milhões de pessoas passaram a ter acesso a 
esta tecnologia, com um crescimento de 300%. A entrada em cena este ano da nova geração 
de telefones 4G, levará a novos saltos na absorção das tecnologias móveis, especialmente a 
partir de 2014, quando sua disponibilidade será maior. Um dos grandes destaques em TIC no 
ano passado foi a acelerada expansão de smartphones, lugar que vinha sendo ocupado até 
2011 pelos computadores pessoais.

É de se destacar também os efeitos positivos da diminuição de custos no setor obtida com a 
política do governo de redução do peso do tributo incidente sobre a folha de salários. 2012 foi 
o ano em que as empresas de software e serviços de TI começaram a usufruir da desoneração da 
folha, de 20% sobre os salários para 2% da receita bruta. Embora não tenha havido mudança 
na balança comercial do setor, no sentido de mais exportações, as subsidiárias das grandes em-
presas globais de TI deixaram de perder contratos de exportação no Brasil. No mercado interno, 
as empresas brasileiras voltaram a pensar em abertura de capital e duas delas marcaram os 
principais eventos do mercado de capitais este ano, abrindo capital na BOVESPA.

Também avançou a qualificação da mão de obra, especialmente no âmbito do PRONATEC, 
do governo federal, que deverá chegar a um total de 5 milhões de pessoas ao final de 2013, 
permitindo às empresas de TI que façam a qualificação da mão de obra de que necessita con-
forme as linhas de incentivo deste programa.

Com a certeza de que esta terceira edição do Brasil TI-BPO Book oferece ao leitor o mais 
rico panorama setorial de TI, a BRASSCOM renova seus esforços de divulgação da TI brasileira 
em parceria com a Apex-Brasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimen-
tos), BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), MiniCom (Ministério 
das Comunicações), MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação), MDIC (Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior) e MEC (Ministério da Educação).

Carta do Presidente
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A conquista da estabilidade política e da diversificação 
econômica permitiu ao Brasil traçar metas de crescimento 
e se consolidar como uma potência emergente. fatores 
como o fim da hiperinflação, adoção de uma taxa de câmbio 
flutuante, eliminação do endividamento externo e reservas 
internacionais na casa das centenas de bilhões de dólares, 
contribuíram para a atratividade da economia brasileira.

A diversificação e maturidade da indústria brasileira 
também contribuem para a atratividade para os investi-
dores estrangeiros. O Brasil produziu histórias de sucesso 
nas áreas de exploração de petróleo em águas profundas, 
e se destaca mundialmente na produção de aeronaves com 
foco em aviação executiva, defesa e comercial, pesquisa e 
desenvolvimento da agricultura tropical, e tecnologia para a 
produção agrícola. O País é exportador de produtos sofisti-

Brasil: 
a Conquista de uM PaPel 
relevante no Cenário 
internaCional 

cados, como aviões, automóveis, equipamentos industriais, 
software e serviços de TI.

A participação do Brasil como um Global Player pode ser 
evidenciada em diversos níveis: faz parte do grupo BRICS 
(Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), ocupa o lugar 
de 7ª maior economia do mundo, segundo o fundo Mone-
tário Internacional (fMI), irá receber importantes eventos 
internacionais como a Copa do Mundo em 2014 e as Olim-
píadas em 2016. Na geopolítica internacional consolidou 
sua liderança regional e saiu mais forte da crise econômica 
mundial de 2009. 

Brasil Macro

10

A diversificação e maturidade da indústria brasileira também 
contribuem para a atratividade para os investidores estrangeiros.
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População 

O Brasil, com uma população de 200 milhões de habi-
tantes, é o maior país da América do Sul e da região da 
América Latina, sendo o quinto maior do mundo em área 
territorial (equivalente a 47% do território sul-americano) e 
um dos dez maiores mercados consumidores do mundo. 

O crescimento econômico gerou um aumento da popu-
lação de classe média e também de pessoas que deixaram 
a margem da linha da pobreza. Entre janeiro de 2011 
e janeiro de 2012, a pobreza no Brasil caiu 7,9% e no 
mesmo período atingiu sua menor desigualdade de renda 
em 30 anos. 

O avanço da renda no País de 2001 a 2011 se deu 
em um cenário em que disparou a renda de famílias com 
rendimentos domiciliares per capita de até 1/4 de salário 
mínimo, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatísticas (IBGE). foi uma expansão de 5,3% para 31,5% 
dos rendimentos de 2001 a 2011. O IBGE constatou 
ainda alta na renda dos 20% brasileiros mais pobres na 
mesma década.

O estudo também aponta melhora em relação a 2001 na 
redução das carências de atraso educacional (39,3% para 
31,2%), falta de acesso à seguridade social (36,4% para 
21,3%), (má) qualidade dos domicílios (4,9% para 4%) e 
acesso a serviços básicos (40,9% para 32,2%). Também 
houve queda na proporção de domicílios com ao menos 
uma dessas carências (70,1% para 58,4%) no mesmo 
espaço de tempo pesquisado.

Concentrando 54% da população, o equivalente a 104 
milhões de pessoas que movimentaram cerca de R$ 1 trilhão 
(US$ 492 bilhões aproximadamente) em 2012 entre salá-
rios, benefícios e crédito, a nova classe média brasileira é 
constituída por famílias que contam com uma renda mensal 
entre três e dez salários mínimos. 

Essa combinação de condições permitiu que muitas 
dessas pessoas tivessem também melhorias na educação e 
desenvolvessem novos hábitos de vida e consumo, que se 
traduziu claramente em um maior grau de exigência e de 
força como formadores de opinião.

A ampliação da classe média passou a despertar o interes-
se de diversos setores da economia, como por exemplo, do 
setor financeiro, da indústria e do varejo. Melhorou seu pa-
drão de vida, aumentou o consumo e movimentou o mercado 
interno de produtos industrializados e do setor de serviços. 

Os novos integrantes desta classe social estão colabo-
rando com as perspectivas de um crescimento sustentável 
para o Brasil, diminuindo a dependência e os impactos da 
situação econômica externa. A classe média recebeu um 
acréscimo de quase 35 milhões de pessoas vindas das clas-
ses D e E, tornando-a muito mais heterogênea e mais repre-
sentativa dos diversos segmentos da população brasileira. 
Nesse grupo, há uma grande quantidade de jovens e um 
número substancial de mulheres que contribuem significa-
tiva e decisivamente para o aumento da renda das famílias 
e incluem novos hábitos e itens de consumo a esse universo.

PanoraMa

Brasil Macro

redução das carências de atraso educacional 39,3% 31,2%

2001 2011

Falta de acesso à seguridade social 36,4% 21,3%

(má) Qualidade dos domicílios 4,9% 4%

Acesso a serviços básicos 40,9% 32,2%

domicílios com ao menos uma dessas carências 70,1% 58,4%

Melhora na qualidade 
de vida do Brasileiro
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Economia

O Brasil é a maior economia da América Latina (se-
gunda da América, atrás apenas dos Estados Unidos) e a 
sétima maior economia do mundo em paridade do poder 
de compra (PPC), de acordo com o fundo Monetário Inter-
nacional e o Banco Mundial. 

Segundo o banco de investimento Goldman Sachs, 
a economia brasileira deve se tornar a quarta maior do 
mundo por volta de 2050, com um PIB de mais de US$ 11 
trilhões e PIB per capita de US$ 49.759. Atualmente, o 
Brasil tem um PIB de aproximadamente USD 2,2 trilhões 
com PIB per capita acima de USD 11 mil. O País tem seto-
res desenvolvidos, tais como, o agrícola, o de minérios, o 
manufatureiro e o de serviços.

Brasil Macro

Competitividade

Dados do ranking de competitividade divulgado anual-
mente pelo fórum Econômico Mundial mostram que o País 
foi a nação que conquistou mais posições em 2012. Deixou 
a 53ª posição em 2011 para alcançar o 48º lugar no ano 
passado. O salto fez o País atingir um diferencial conside-
rável nos BRICS em termos de competitividade econômica, 
superando a Rússia, reduzindo a diferença com outros dois 
gigantes em extensão territorial do bloco, a China e a Índia.

Há um comércio regular com mais de uma centena de 
países, sendo que 74% dos bens exportados são manufatu-
ras ou semimanufaturas. Os maiores parceiros são: União 
Europeia (26%); MERCOSUL e América Latina (25%); Ásia 
(17%) e Estados Unidos (15%). Os principais produtos de 
exportação incluem aeronaves, equipamentos elétricos, 
automóveis, álcool, têxtil, calçados, minério de ferro, aço, 
café, suco de laranja, soja e carne. O País tem expandido 
sua presença nos mercados financeiros internacionais e 
mercados de commodities.

Agrupamento Brasil Rússia Índia China África do Sul (Brics)
Aliança de Civilizações
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)
Cúpula América do Sul – África (ASA)
Cúpula América do Sul-Países Árabes (Aspa)
Cúpula América Latina, Caribe e União Europeia (ALC-EU)
Cúpula Iberoamericana
fórum de Cooperação América Latina – Ásia do Leste (focalal)
fórum de Diálogo Índia-Brasil-África do Sul (Ibas)
G-15
G-20
Grupo de Cairns
MERCOSUL
Organização das Nações Unidas (ONU)
Organização dos Estados Americanos (OEA)

BLocos internAcionAis 
que o Brasil PartiCiPa

A produção da safra nacional de 
grãos deve alcançar 185 milhões 
de toneladas em 2013.

Fonte: Governo Federal - Ministério das Relações Exteriores
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Agricultura e produção de alimentos

O desempenho da agricultura brasileira situa o agrone-
gócio em uma posição de destaque em termos de saldo da 
balança comercial do País. Em 2012, segundo a Organização 
Mundial do Comércio (O ) o País foi o segundo maior exporta-
dor agrícola do mundo, atrás apenas de Estados Unidos. 

No espaço de 60 anos (de 1950 a 2013), a população 
brasileira passou de aproximadamente 52 milhões para 200 
milhões de habitantes, ou seja, um crescimento demográfico 
médio de 2% ao ano. 

A fim de atender a essa demanda, uma autêntica 
revolução verde teve lugar, permitindo que o País criasse e 
expandisse seu complexo setor de agronegócio.  A impor-
tância dada ao produtor rural tem lugar na forma do Plano 
da Agricultura e Pecuária, do Governo federal, e através de 
outro programa especial voltado para a agricultura familiar 
(Pronaf), que garantem o financiamento de equipamentos 
e da cultura, incentivando o uso de novas tecnologias e pelo 
zoneamento agrícola.

Na esteira de sensibilização do setor de pecuária bovina, o 
“boi verde”, aquele que é criado em pastagens, em uma dieta 
de feno e sais minerais, conquistou mercados na Ásia, Europa 
e nas Américas. O Brasil possui o maior rebanho bovino do 
mundo, com 198 milhões de cabeças, responsável por expor-
tações que superam a marca de US$ 1 bilhão/ano.

Entre 1991 e 2011, a produção nacional de carne bovina 
saltou de 5,48 milhões de toneladas equivalentes carcaça 

Brasil Macro

em 2012, segundo 
a organização Mundial 
do Comércio (oMC) 
o País foi o segundo 
maior exportador 
agrícola do mundo.

(TEC) para 9,18 milhões de TEC, o que faz do Brasil o se-
gundo maior produtor mundial, com 16,2% de toda a carne 
bovina produzida.

Os números mostram a grandiosidade do País. A agricultu-
ra e setores aliados, como a silvicultura, exploração florestal 
e pesca contabilizaram 44% do PIB em 2011, segundo dados 
da Universidade de São Paulo (USP).

A produção da safra nacional de grãos deve alcançar 185 
milhões de toneladas em 2013. A estimativa, segundo o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é 14,2% 
maior que o resultado obtido em 2012 (161,9 milhões de 
toneladas).

Na vanguarda da cultura de grãos, que produz mais de 
110 milhões de toneladas/ano, está a soja, com 50 milhões 
de toneladas. As três principais culturas – arroz, milho e soja 
– representam 92,4% da produção de grãos e respondem por 
86,1% da área a ser colhida. 
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Energia 

A matriz energética brasileira é uma das mais limpas do 
mundo, com 45% do total composto por energias renováveis 
- no mundo esse percentual não passa de 13%. Além disso, 
possui fontes não renováveis de energia, como o petróleo e o 
gás natural. Com uma participação menor, a energia nuclear 
representa cerca de 3% da matriz energética.

Os benefícios de uma matriz energética limpa se tradu-
zem em reduzidas emissões de partículas pelo uso de energia 
e sustentabilidade da economia. Enquanto o Brasil emite 
1,4 tonelada de dióxido de carbono (tCO2) por tonelada 
equivalente de petróleo (tep), no mundo, esse indicador é 
de 2,4 tCO2/tep. Em países com forte presença de fontes 
fósseis (óleo, gás e carvão mineral) as matrizes energéticas 
desse indicador passam de 3 tCO2/tep.

Das fontes renováveis de energia no Brasil, 80% referem-
-se à energia hidráulica e 6% biomassa e eólica. No mundo, 
a participação média da energia hidráulica atinge 16%. 
Da sua capacidade total de geração de eletricidade, que 
corresponde a 90 mil megawatts (MW), a energia hídrica é 
responsável por 66.000 MW (74%). 

Os brasileiros mostraram pioneirismo na introdução do 
biocombustível, que apresenta muitas vantagens ambientais. 
Entre elas estão a diminuição das emissões de gás carbônico 
(CO2) e menor geração de partículas poluentes. É o caso do 
etanol, produzido a partir da cana-de-açúcar, e do Biodiesel.

No primeiro, o Brasil é reconhecido mundialmente por 
seu pioneirismo na introdução em sua matriz energética do 
biocombustível produzido a partir da cana-de-açúcar. Desde 
a década de 1970, quando foi lançado o Proálcool, o etanol 
ganhou grande impulso e se tornou, definitivamente, fonte 
importante de energia para o País. Ao longo das últimas três 
décadas o maior país da América Latina tem trabalhado para 
criar uma alternativa viável à gasolina.

O Proálcool, em resposta às incertezas do mercado do 
petróleo, aproveitou sucesso intermitente. Ainda assim, 
grande parte dos brasileiros utilizam os chamados “veículos 
flex”, que funcionam com etanol ou gasolina, permitindo 

que o consumidor possa abastecer com a opção mais barata 
no momento, muitas vezes o etanol.

Os países com grande consumo de combustível, como 
a Índia e a China, estão seguindo o progresso do Brasil 
nessa área. Além disso, países como o Japão e Suécia 
estão importando etanol brasileiro para ajudar a cumprir 
as suas obrigações ambientais estipuladas no Protocolo de 
Quioto, de acordo com informações da Agência Nacional 
do Petróleo (ANP).

Já com relação ao biodiesel, desde 2010 todo o diesel 
comercializado no Brasil contém uma mistura de 5% de bio-
diesel, que é um combustível produzido a partir de plantas 
oleaginosas cultivadas no País, como a soja, o algodão, a 
palma, a mamona, o girassol e a canola, bem como a gordu-
ra animal e óleos residuais de fritura.

Para isso, a Petrobras, estatal brasileira de produção 
petróleo, criou uma divisão de Biocombustível onde investe 
maciçamente em inovações tecnológicas para aumentar 
a produtividade e a sustentabilidade da cadeia produtiva 
desses biocombustíveis.

O Brasil possui a segunda maior reserva de petróleo bruto 
na América do Sul e é um dos (países) que mais aumenta-
ram sua produção nos últimos anos. A exploração do petró-
leo a sete mil metros de profundidade é resultado de altos 
investimentos em pesquisa e também da longa experiência 
em águas profundas. O pré-sal é uma realidade que levou o 
Brasil a uma posição estratégica frente à grande demanda de 
energia mundial das próximas décadas.

Desde que a produção de pré-sal foi iniciada, em 2008, o 
País superou 100 milhões de barris por ano. Diariamente são 
mais de 300 mil barris, nas bacias de Santos e de Campos, 
os dois principais campos de extração do Brasil. Em 2017, 
estima-se alcançar 1 milhão de barris por dia.

o Brasil Possui 
a seGundA MAior 

reservA de petróLeo 
Bruto nA AMéricA 

do suL e é uM 
dos (países) Que mais 

auMentaraM sua Produção 
nos últimos anos.

das fontes renováveis de energia 
no Brasil, 80% referem-se à 
energia hidráulica e 6% biomassa 
e eólica.



15

Brasil Macro

Indústria

A indústria brasileira, desde o início de suas atividades, 
representou muito para a economia e para a geração de 
emprego no País. O desenvolvimento do setor pode ser 
dividido em quatro períodos, sendo o primeiro de 1932 
a 1962. Nessa época a taxa média de crescimento da 
indústria atingiu 9% ao ano – destaque para a produção de 
café, líder em exportação, seguido pelo algodão. Na década 
de 1950, houve um processo de industrialização provocado 
pela substituição dos produtos importados, o que favoreceu 
o desenvolvimento da indústria nacional. 

Na segunda etapa, denominada “milagre econômico”, 
1967 e 1973, a produção industrial cresceu 13% e o PIB 
12% ao ano. A participação dos produtos manufaturados 
aumentou em 47% de 1974 a 1979 e o Brasil conquistou 
novos mercados no Oriente Médio e África. 

Em 1980 a produção industrial sofreu queda com a 
instabilidade da moeda nacional e criação de diversos 
planos econômicos. A década de 1990, apesar de modesta, 
é caracterizada pela recuperação do setor e por uma ampla 
política econômica para controlar a hiperinflação.

Nesta década, o País deu continuidade ao processo de 
abertura comercial com a redução de tarifas de importação e 
reformulação dos incentivos às exportações. As trocas comer-
ciais aumentaram e foi criado o MERCOSUL, que reduziu as 
taxas dos produtos comercializados entre os países perten-
centes ao grupo (Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai). 

A partir de 2000, o comércio exterior aumentou em 
um ritmo mais forte, devido a fatores como: crescimento 
econômico mundial; aumento dos preços internacionais e 
produtividade de produtos básicos; e a diversificação dos 
mercados importadores.

As indústrias de automóvel, aço, petroquímica, compu-
tadores, aeronaves e bens de consumo duradouros conta-
bilizam 30,8% do PIB brasileiro. A atividade industrial está 
concentrada geograficamente nas regiões metropolitanas 
das principais capitais do País.

A produção em alta escala de minérios, minério de ferro 
(420 milhões de toneladas), aço (35 milhões de toneladas) 
e cimento (26 milhões de toneladas), fez do País um ator 
relevante no cenário internacional e ilustra a diversificação 
do parque industrial.

Entre as principais medidas recentes do governo para es-
timular a economia estão a redução de até 30% do Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI) e o investimento de 
US$ 8 bilhões em frotas de transporte rodoviário de cargas, 
melhorando assim a logística de distribuição.

O País responde por três quintos da produção indus-
trial da economia sul-americana e é uma das chamadas 
potências emergentes com participação em diversos blocos 
econômicos e políticos. 

 

as indústrias de automóvel, aço, petroQuímiCa, 
Computadores, aeronaves e Bens de Consumo 

duradouros ContaBilizaM 30,8% do piB BrAsiLeiro.

A atividade industrial está concentrada geograficamente nas regiões 
metropolitanas das principais capitais do país.
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Serviços

O Brasil possui também um diversificado setor de 
serviços. Durante a década de 1990, o setor bancário 
representou 16% do PIB. Apesar de sofrer uma grande 
reformulação, a indústria de serviços financeiros do Brasil 
oferece às empresas locais uma vasta gama de produtos e 
atrai a atenção internacional, principalmente pela tecnolo-
gia bancária – uma das mais desenvolvidas do mundo.

Outras atividades que também têm se destacado no últi-
mos anos são transporte e armazenamento, hotéis, restau-
rantes e aluguéis. Segundo a pesquisa Índice de Gerentes 
de Compras, do Markit, estes tipos de serviços cresceram 
principalmente pelo aumento no volume de novos negócios.

De maneira geral, o setor de Serviços no Brasil tem 
crescido principalmente pelo fortalecimento do consumo 
doméstico. Por isso, concentra uma parte representativa 
dos investimentos realizados na economia. Segundo o Ban-

Brasil Macro

Pioneirismo

Pioneiro e líder na fabricação de celulose de madeira 
de fibra-curta, o Brasil também tem alcançado resultados 
positivos no setor de embalagens, em que é o quinto 
maior produtor mundial. No mercado externo, responde 
por 25% das exportações mundiais de açúcar bruto e 
açúcar refinado, é o líder mundial nas exportações de soja 
e é responsável por 80% do suco de laranja do planeta e, 
desde 2003, teve o maior número de vendas de carne de 
frango, entre os que lidam no setor.

Um desses planos de sucesso é o plástico verde produ-
zido com tecnologia brasileira, pela Braskem, a partir do 
etanol da cana-de-açúcar, uma fonte 100% renovável.

O Plástico Verde é totalmente reciclável. Esse material 
apresenta exatamente as mesmas características téc-
nicas do polietileno de origem fóssil, e, por isso, pode 

seGundo o BanCo Central, 47% do investimentos 
estranGeiros apliCados no Brasil, entre 2011 

e 2012, Foram  direCionados para serviços 
– um montante em torno de us$ 30 BiLhões.

co Central, 47% dos investimentos estrangeiros aplicados 
no Brasil, entre 2011 e 2012, foram  direcionados para ser-
viços – um montante em torno de US$ 30 bilhões. Ainda, 
na esfera nacional, neste mesmo período o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) repassou 
cerca de US$ 25 bilhões para empresas de serviços.

Além do aumento da renda da população, e de ser a 
sede de grandes eventos como a Copa do Mundo de 2014 
e Olimpíada de 2016 há ainda outras variáveis importan-
tes interferindo positivamente no crescimento dos serviços 
no Brasil. A alteração no limite de faturamento do Simples 
Nacional, aprovada no final de 2012 é uma delas. Tal 
medida beneficiou as microempresas aumentando o teto 
de faturamento para R$ 360 mil por ano. Dessa forma a 
alíquota de arrecadação permaneceu mais competitiva 
para essas empresas.

ser reciclado juntamente com eles. Para a indústria da 
reciclagem, esse fato é de grande importância, pois não 
são necessários investimentos em novos equipamentos ou 
ajustes técnicos específicos para o reprocessamento do 
plástico verde.

Não pressiona ou compromete as reservas minerais es-
gotáveis do planeta, ao contrário dos materiais de origem 
petroquímica, o plástico de origem de cana possui menor 
emissão de gases de efeito estufa quando comparados 
com o mesmo tipo de plástico de origem petroquímica, 
pois a cana tem o melhor índice de redução de emissões 
de gases de efeito estufa, causadores do aquecimento glo-
bal. As emissões de carbono durante todo o ciclo de vida 
até a queima do etanol são 84% menores se comparadas 
às emissões da gasolina.

25%
das exPortações Mundiais 

de AçúcAr Bruto e AçúcAr reFinAdo

80%
do suCo de laranja do Planeta 

é Brasileiro
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Tecnologia 

A produção científica brasileira começou, efetivamente, 
nas primeiras décadas do século XIX. A pesquisa tecnológica 
no Brasil é em grande parte realizada em universidades 
públicas e institutos de pesquisa. Alguns dos mais notáveis 
polos tecnológicos do Brasil são os institutos Oswaldo Cruz 
e Butantã, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(EMBRAPA), o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(INPE), o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica (ITA) e o 
Centro Tecnológico Aeroespacial (CTA).

Um caso de inovação institucional bem-sucedido é a 
Embrapa, que se caracteriza pela escolha do modelo de 
empresa pública, escala de operação, descentralização es-
pacial, especialização das Unidades de Pesquisa, valoriza-
ção do treinamento, remuneração adequada dos recursos 
humanos e visão de uma agricultura baseada na ciência e 
tecnologia. Todo o esforço e investimentos empreendidos 
foram focados na obtenção de resultados úteis e aplicáveis 
para o mercado, tanto nacional quanto exportador. Este 
instituto está por trás da transformação do Brasil em uma 
potência agrícola e do aumento de 150% de produtivida-
de (em comparação com um aumento das terras agrícolas 
de apenas 20%) no setor nos últimos 30 anos.

É possível verificar ainda o desenvolvimento de ações 
importantes na área de Ciência, Tecnologia e Inovação 
(C&T&I), com resultados concretos na produção científica, 
tecnológica e formação de recursos humanos em áreas 
consideradas estratégicas. 

O País possui o Programa Nacional de Nanotecnologia, 
cujo objetivo é incentivar atividades de pesquisa, desenvol-
vimento de novos produtos e processos e a transferência de 
tecnologia entre as instituições de pesquisa e empresas, de 
forma a promover a competitividade da indústria nacional.

Brasil Macro

Ela está sendo utilizada para criar novos materiais, 
produtos e processos por meio da manipulação de átomos 
e moléculas. O mercado global de produtos que incorporam 
nanotecnologias (incluindo semicondutores e eletrônicos) 
atingiu US$ 135 bilhões em 2007, devendo alcançar US$ 
693 bilhões até o final de 2012 e cerca de US$ 2,95 trilhões 
em 2015.

O Brasil dispõe de setor tecnológico sofisticado e diverso, 
e é possível ainda citar Mapeamento Genético (Genoma) 
e o Bóson de Higgs. Duas grandes façanhas da história da 
humanidade têm participação brasileira e graças ao setor 
de tecnologia, com contribuição no apoio aos cientistas: o 
projeto Genoma, que mapeou e sequenciou o código gené-
tico humano e a criação da “partícula de Deus”, ou Bóson 
de Higgs, que simulou o Big Bang nos laboratórios do CERN 
(Centro Europeu de Pesquisa Nuclear). 

A implementação de uma nova política industrial, 
tecnológica e de comércio exterior, por sua vez, resultou em 
investimentos de US$ 19,5 bilhões em setores específicos, 
como softwares e semicondutores, farmacêutica e medica-
mentos e no setor de bens de capital, transformando o Bra-
sil em um dos maiores mercados mundiais nessas frentes. 

Em 31 de dezembro de 2012, havia cerca de 30,3 milhões 
de linhas de banda larga no Brasil. Mais de 75% das linhas de 
banda larga via DSL e 10% através de modem por cabo. 

Ainda em 2011 foi alterada a Lei nº 11.774, benefi-
ciando o setor de tecnologia com desoneração da folha de 
pagamentos. A renúncia fiscal total desta MP está calculada 
em R$ 5,4 bilhões, segundo o ministro da fazenda, Guido 
Mantega. A desoneração da folha beneficia um total de 42 
setores da economia e tem como objetivo reduzir o custo de 
produção no Brasil e expandir o investimento privado.

o Brasil dispõe de setor 
tecnológico sofisticado e diverso

A mudança da Lei 
nº 11.774 beneficiou
o setor de tecnologia com 
desoneração da folha de 
pagamentos.
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ti Brasil e Mundo

TI: SeTor eSTraTégIco 
para o desenvolvimento 
da indústria Brasileira

Atualmente, o setor de Tecnologia da Informação repre-
senta 5,2% do PIB brasileiro e demonstra o aumento do 
uso de tecnologia nas mais diversas verticais da economia. 
O mercado brasileiro de TI movimentou US$ 123 bilhões 
em 2012 e fechou o ano com crescimento de 10,8%, na 
comparação com 2011, o que representa praticamente o 
dobro do aumento médio mundial, 5,9%. No comparativo 
com outros mercados, o avanço do setor no País ficou atrás 
apenas do verificado na China, de 15%, segundo dados da 
IDC. Com o resultado, o Brasil já é considerado o quarto 
maior mercado de tecnologia da informação e comunicação 
(TIC) do planeta e o sétimo em TI.

Esta indústria tem plena capacidade de continuar se 
desenvolvendo, através de investimentos privados e de 

apoio governamental. Os incentivos e investimentos nos 
mais diversos setores econômicos fomentam a indústria de 
TIC, pois a tecnologia é tida como instrumento facilitador e 
de aumento de produtividade, negócios e receita. 

Assim, o avanço do mercado de TI reflete a procura por 
ganhos de eficiência e busca por estruturas administrativas 
mais eficazes, mediante terceirização de serviços e incorpo-
ração de soluções de tecnologia por praticamente todos os 
setores da economia, seja na indústria ou no comércio. 
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Investimentos públicos

A consolidação do mercado brasileiro de TI também 
está sendo observada pelo Poder Público. Os governos 
federal, estaduais e municipais têm procurado dinamizar o 
desenvolvimento econômico local através da implantação 
de polos tecnológicos – ambiente de inovação – gerando 
conhecimento, empregos, proporcionando a competitivida-
de, com mão de obra especializada e melhoria da qualidade 
de vida dos cidadãos. 

Atualmente, há 40 polos tecnológicos em pleno funcio-
namento no País e praticamente o dobro em formação. Os 
polos são constituídos por empresas incubadoras que reali-
zam parcerias com universidades, contando com estímulo e 
investimentos públicos, para desenvolver produtos, serviços 
e capacitar mão de obra especializada.

No ano passado, o Governo federal lançou o Progra-
ma de Incentivo à Indústria de Software e Serviços, o ‘TI 
Maior’, que disponibilizará R$ 500 milhões até 2015 para 
o desenvolvimento de projetos no País. Deste total, as 
startups poderão pleitear R$ 40 milhões. O plano prevê 
também R$ 446 milhões em recursos para as empresas 
que já atuam no segmento desenvolverem softwares no 
país para os setores de óleo e gás, defesa, energia, meio 
ambiente, mineração, finanças e telecomunicações. O 
objetivo do plano é dobrar a produtividade, o faturamento 
e os empregos das empresas de TI.

ti Brasil e Mundo

no ano passado, o Governo Federal lançou 
o proGrama de inCentivo à indústria de soFtware 

e serviços, o ‘ti MAior’, que disponiBiLizArá 
r$ 500 MiLhões Até 2015 para o desenvolvimento 

de projetos no país.
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ti Brasil e Mundo

Mercado consumidor

O crescimento da classe média brasileira está sendo um 
dos fatores mais importantes para movimentar e estimular a 
economia, já que esta população representa 38% da renda 
e do consumo das famílias no País. Por isso, esta classe está 
mudando a configuração do setor de TI, principalmente pela 
expansão do consumo de produtos e serviços de tecnologia.

Por exemplo, o aumento nas vendas de computadores e 
notebooks, tablets e smartphones fizeram com quem hou-
vesse crescimento do acesso à internet em residências. Uma 
das tendências mais importantes do País é a mobilidade 
para incluir digitalmente a população emergente.

Além disso, o crescimento da classe média vai impul-
sionar o consumo de tecnologia em diversas áreas, como 
Saúde e Educação. Os investimentos em TIC deverão estar 
focados em aumentar a eficiência no trabalho e propor-
cionar maior qualidade de vida para a classe média que, 
mundialmente, assim como no Brasil, ganha mais espaço e 
poder de decisão.

As ferramentas para isso serão baseadas nos pilares que 
regem a tecnologia no futuro, dentre eles podemos citar: 
Cloud Computing, Mobilidade, Redes Sociais e Big Data.

38%
da renda e do ConsuMo 
das Famílias no país são

 da Classe Média

21

o crescimento da classe 
média vai impulsionar o 
consumo de tecnologia em 
diversas áreas, como saúde 
e educação.
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Proximidade

A estabilidade política e a força econômica do Brasil 
explicam a 7º posição do país entre os mais atrativos para 
investimentos e expansão de negócios de tecnologia, de 
acordo com o Technology Investment Report, elaborado 
pela Grant Thornton UK. Este ranking leva em consideração 
41 variáveis em quatro categorias de peso no que se refere 
a questões importantes na decisão de investir ou expandir 
para outros mercados. 

Outro fator preponderante que caracteriza a entrada de 
investimentos das empresas europeias e norte-americanas 
no Brasil é a proximidade de fuso horário entre essas 
regiões. Segundo dados da IDC, enquanto na Ásia os profis-

total do MerCado de tiC Brasileiro,
em Comparação Com outros países
nos últimos 3 anos
fonte: IDC

ti Brasil e Mundo

Os valores não compreendem BPO e IN HOUSE, pois não fazem parte da metodologia da IDC Mundial (BLACK BOOK).

01 - eua

02 - China

03 - japão

04 - Brasil

05 - reino unido

06 - alemanhã

07 - França

08 - Canadá

09 - índia

10 - rússia

us$ 949.220,4

us$ 334.272,7

us$ 314.793,6

us$ 169.165,6

us$ 161.312,9

us$ 156.240,8

us$ 130.505,1

us$ 94.007,2

us$ 80.989,5

us$ 72.780,9

2012

01 - eua

02 - japão

03 - China

04 -reino unido

05 - Brasil

06 - alemanhã

07 - França

08 - Canadá

09 - índia

10 - rússia

us$ 904.643,8

us$ 309.441,3

us$ 299.537,5

us$ 157.102,1

us$ 154.785,2

us$ 152.884,8

us$ 127.383,7

us$ 90.609,9

us$ 75.358,4

us$ 67.995,0

2011

01 - eua

02 - China

03 - japão

04 -reino unido

05 - alemanhã

06 - Brasil

07 - França

08 - Canadá

09 - índia

10 - rússia

us$ 855.172,6

us$ 272.943,2

us$ 310.405,1

us$ 155.249,6

us$ 150.004,7

us$ 142.186,6

us$ 126.700,1

us$ 86.538,3

us$ 63.173,2

us$ 63.169,7

2010

sionais de TI têm que mudar drasticamente seus horários, 
no Brasil apenas 19% das empresas mudam suas estratégias 
de trabalho devido às diferenças de fuso.

Isso é fundamental para uma melhor interação entre 
as equipes, pois minimiza custos e qualquer impacto so-
bre cronogramas de projetos. Esta proximidade facilita a 
troca de informações e ideias em tempo real. O resultado 
é: facilidade em fechar negócios e bem estar das equipes 
de trabalho.

cAnAdá

euA

BrAsiL

ÍndiA

JApão

chinA

rússiA
ALeMAnhA

reino 
unido

FrAnçA
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Exportações

Das exportações de 2012, foram vendidos US$ 186 milhões em hardware, US$ 526 milhões em softwares, US$ 314 
milhões em Operações Internacionais, US$ 125 milhões em BPO e US$ 1,33 bilhão em serviços. O total dos produtos ven-
didos para o exterior em 2012 representou cerca de US$ 2,48 bilhões. O Brasil está bem posicionado em metodologias de 
desenvolvimento ágil, uma das principais tendências em desenvolvimento de software.

us$ 

186 
milhões
em hardware

us$ 

526 
milhões
em softwares

us$ 

314 
milhões
em operações 
internacionais

us$ 

125
milhões
em Bpo

us$ 

1,33 
bilhão
em serviços

exPortações de 2012

ti Brasil e Mundo

o total dos produtos e serviços de 
tecnologia vendidos para o exterior 
em 2012 representou cerca 
de us$ 2,48 bilhões.
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Tendências 

Nos últimos anos, o mercado mundial foi impactado 
fortemente pelo desenvolvimento cada vez mais rápido 
de novas tecnologias, aplicadas em diversos setores da 
economia e presente em praticamente todos os itens do 
dia-a-dia.

A maior disseminação da internet, que a sociedade 
vivenciou a partir do ano 2000, promoveu mudanças que 
afetaram a maneira de trabalhar, de se divertir e, até mes-
mo, de se relacionar com as pessoas. 

O mercado desenvolveu hardwares, softwares, apli-
cativos, sistemas de gestão de dados, de segurança de 
informação, como computação em nuvem (Cloud Compu-
ting), redes sociais, mobilidade, Big Data, Consumerização 
(Tradução livre para BYOD – Bring Your Own Device). 

O volume de informação produzida e consumida pela 
população mundial dobra a cada ano. A medida é perce-
bida, por exemplo, no uso da mobilidade, que está se ex-
pandindo a uma velocidade jamais vista. A IDC estima que 
a penetração móvel atingiu 87% da população mundial no 
primeiro trimestre de 2012, sendo que as assinaturas mó-
veis chegaram a um total 6,2 bilhões. A mesma pesquisa 
prevê que, em 2017, as assinaturas móveis chegarão a 9 
bilhões de usuários, dos quais 5 bilhões terão conexão em 
banda larga móvel. 

Os dados produzidos por esses dispositivos não são 
provenientes apenas do uso de um navegador. O aparelho 
transmite a localização do GPS, executa uma consulta e re-
torna com dados o que foi pedido. Esta operação, multipli-
cada por 6,2 bilhões de assinantes, cria uma série de dados. 
O universo digital deverá alcançar 4 zettabytes em 2013.

Mídia social é outro ponto relevante a ser analisado. O 
facebook, com seus mais de 1 bilhão de usuários ativos 
possui  canais de grande representatividade. No geral, 
a cada minuto, a internet é abastecida com: 48 horas 
de vídeo no YouTube; 2 bilhões de pedidos de buscas no 
Google, 3,6 mil novas fotos compartilhadas no Insta-
gram e 347 atualizações nos blogs do WordPress. Além 
da adoção da mobilidade, a mídia social é a tendência 
tecnológica que mais cresce. 

Sobre armazenamento em nuvem, mais conhecido 
como Cloud Computing (termo em inglês) há muito a ser 
explorado. De acordo com a IDC, o Cloud Computing ajudou 
organizações de todos os tamanhos, no mundo todo, a 
economizar US$ 400 bilhões, só no ano de 2011. A tec-
nologia está alterando os modelos de negócio e ampliando 
os recursos tecnológicos acessíveis a pequenas empresas. 
Escala, estabilidade dos serviços e redução de custos com 
manutenção estão entre as principais vantagens.

ti Brasil e Mundo

de aCordo Com a idC, o Cloud ComputinG ajudou 
orGanizações de todos os tamanhos, 

no Mundo todo, a econoMizAr us$ 400 BiLhões
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O conceito da computação em nuvem refere-se à utili-
zação da memória e das capacidades de armazenamento 
dos servidores compartilhados e interligados por meio da 
Internet, seguindo o princípio da computação em grade. 

Ou seja, tecnologia disponibiliza as mais variadas aplica-
ções por meio da Web, em qualquer lugar e independente 
da plataforma utilizada, sem a necessidade de instalação em 
computadores e outros dispositivos. O acesso a programas, 
serviços e arquivos é remoto.

Desta maneira, o Cloud Computing está redefinindo os 
centros de dados tradicionais das corporações. Esse modelo 
está mudando a maneira como as empresas pensam sobre 
suas aplicações. No passado, os usuários identificavam a 
necessidade, escreviam uma solicitação de proposta técnica 
ou comercial para aquisição de algum produto ou serviço 
(RfP), revisavam propostas de fornecedores, buscavam 
orçamento, processavam o pedido interno. A empresa de TI 
instalava o aplicativo, treinava usuários e assim eles come-
çavam a utilizar o sistema. 

Hoje, os usuários podem simplesmente procurar a fun-
cionalidade necessária e, em seguida, pagar com cartão de 
crédito — se a aplicação tiver custo. Sistemas baseados em 
nuvem reduzem drasticamente o caminho para a introdução 
de novas funcionalidades e tecnologias em uma empresa.

Aplicativos baseados em nuvem, com frequência, são 
substancialmente melhores do que os anteriores, uma vez 
que novas funcionalidades — como padrões de interação 
móvel e social — podem ser adicionadas com frequência. À 
medida que novos desenvolvedores disponibilizam suas apli-
cações na nuvem, mais aumenta o seu uso. Esse movimento 
também contribui para a geração de uma enorme quantida-
de de dados disponíveis na nuvem, algo nunca vivido pelas 
gerações anteriores, organizados ou não. Este fenômeno é 
conhecido como Big Data.

Enquanto mobilidade, canais sociais e nuvem estão 
produzindo e consumindo grandes quantidades de dados, 
tecnologias emergentes para Big Data estão focadas em 
armazená-los ou entendê-los. A capacidade mundial per 
capita para armazenar informação dobra a cada 40 meses, 
desde a década de 1980. Desde o ano de 2012, 2,5 quinti-
lhões de bytes de dados estão sendo criados por dia. Novas 
tecnologias surgem da necessidade do tratamento desses 
dados, uma vez que as que tecnologias tradicionais não 
mais conseguem tratar tal volume de informações com a 
mesma rapidez e eficiência. 

As empresas brasileiras estão vivendo uma oportunidade 
única no setor de Tecnologia da Informação e Comunicação, 
em uma escala global.

ti Brasil e Mundo

a capacidade mundial per capita 
para armazenar informação 
dobra a cada 40 meses. 

desde 2012, 2,5 quintilhões de 
bytes de dados estão sendo 
criados por dia.

A tecnologia disponibiliza as mais 
variadas aplicações por meio da Web, 
em qualquer lugar e independente da 
plataforma utilizada.
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A aplicação de Tecnologia da Informação e Comunica-
ção (TIC) nos diversos setores econômicos e sociais é uma 
ferramenta essencial para o desenvolvimento e a competiti-
vidade dos países. Na economia digital, nações de diferen-
tes níveis de desenvolvimento fomentaram o uso de TIC nos 
setores público e privado em suas agendas estratégicas.

O Brasil é reconhecido internacionalmente pela 
excelência das soluções tecnológicas desenvolvidas 
em múltiplas áreas, como serviços financeiros, ener-
gia, agricultura, manufatura e governo eletrônico. 
A intensificação das aplicações de TIC em segmentos 
como educação, saúde e pequenas e médias empresas, 
é essencial para que o País alcance um novo patamar de 
desenvolvimento socioeconômico. 

A Brasscom, em parceria com seus associados e a consul-
toria McKinsey & Company, acredita na importância central 
de TIC como indutor de competitividade e inovação para 
endereçar os desafios estruturais do País e potencializar as 
oportunidades de crescimento e progresso nacional. Por 
isso, desenvolveu o plano integrado “TIC Brasil 2022 - TIC 
Como Motor para Desenvolvimento e Inovação do Brasil”, 

tiC Brasil 2022

Legenda vem aqui

tic BrAsiL 2022
TIc como moTor
para desenvolvimento e inovação do Brasil

o Brasil é reconhecido internacionalmente 
pela excelência das soluções tecnológicas 
desenvolvidas em múltiplas áreas, como 
serviços financeiros, energia, agricultura, 
manufatura e governo eletrônico.

que visa criar uma referência nacional na aplicação tecno-
lógica em todos os setores da economia e da sociedade. O 
relatório se fundamenta numa base factual desenvolvida 
para a Brasscom pela McKinsey & Company. 

O relatório visa criar uma ponte entre o Brasil de 2013, 
que possui um setor de TIC avançado, e a sociedade do fu-
turo em que tecnologia deixa de ser uma vertical econômica 
e passa a permear todas as esferas nacionais. 

Este é um momento propício para o desenvolvimento 
deste projeto, uma vez que as mudanças globais - eco-
nômicas, demográficas e tecnológicas – proporcionam 
oportunidades únicas para o Brasil. Além disso, o Governo 
Federal Brasileiro priorizou TIC nas políticas públicas, reflexo 
do entendimento nacional de que esta indústria é essencial 
para a competitividade, desenvolvimento e inovação.

É inegável a crescente importância da Tecnologia da 
Informação e Comunicação na sociedade de hoje. Novas 
tendências, tecnologias e culturas surgem e alteram 
as relações interpessoais e profissionais. É uma nova 
sociedade, a da informação, que deverá incluir cada vez 
mais as pessoas.    
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tiC Brasil 2022

Legenda vem aqui

Pilares

Com a implementação do plano estratégico integrado TIC Brasil 2022, o País poderá elevar o patamar do uso de 
tecnologia nas vertentes econômicas, sociais e públicas:

Fatores-chave

O setor de TICs é um dos mais dinâmicos em âmbito 
mundial e sua evolução depende da interação de uma série 
de fatores. O estudo TIC Brasil 2022 identificou a existên-
cia de cinco fatores-chave para o sucesso das iniciativas 
internacionais em países que aplicaram tecnologia para 
responder a diferentes objetivos de desenvolvimento econô-
mico e social:

1) Capital humano e talento: a existência de profis-
sionais de alta qualidade, complementado por um fluxo de 
técnicos qualificados, é essencial para o desenvolvimento 
de uma indústria de TIC dinâmica. Para tal, podem ser 
formados novos talentos por meio do sistema de educação 
ou capacitados os atuais empregados da indústria.

2) Infraestrutura e conectividade: a conectividade de 
cidadãos e empresas é essencial para a efetiva aplicação de 
TIC em seus diferentes domínios, tanto do ponto de vista do 
acesso, velocidade e custo da conexão.

3) Promoção e educação digital: com o objetivo de 
implementar iniciativas de TIC relacionadas ao desenvolvi-
mento social e eficiência/transparência da administração 
pública, é essencial garantir o acesso à tecnologia pela 
população e os conhecimentos necessários para a utilização 
de TIC no cotidiano.

4) Ambiente de negócios e empreendedorismo: a 
indústria de TI é global e altamente dinâmica, impulsionada 
por inovações em toda a cadeia de valor. Por isso, a existên-
cia de um ambiente de negócios ágil e competitivo é crítico 
para o desenvolvimento do setor.

5) Financiamento: para que o setor privado possa 
contribuir com o sucesso das iniciativas, as empresas e 
instituições de P&D devem ter à disposição instrumentos de 
financiamento devidamente estruturados e acessíveis.

O Estado pode influenciar o desenvolvimento desses atri-
butos por meio de políticas públicas apropriadas e assumir 
papel relevante como indutor da competitividade. 

Além de endereçar os cinco fatores-chave, é importante a 
adoção de uma visão única para TIC em nível nacional. Com 
o intuito de mobilizar os diferentes atores da sociedade, o 
estudo propôs uma visão integrada de dez anos para o Brasil.

Tornar o Brasil referência global e líder dos BRICS no uso 
de TIC, levando o País para um nível superior de desenvolvi-
mento econômico, social e da gestão pública, contribuindo 
para aliviar os problemas estruturais do País, apoiado por 
uma indústria de TIC altamente competitiva e líder em 
inovação em setores estratégicos.

Ação

De forma a alcançar essa visão, o projeto delineou um 
conjunto de programas que devem atuar como eixos das 
várias iniciativas existentes e catalisadores de novas, mobi-
lizando o governo e a sociedade de maneira articulada. As 
ações focam em diversas vertentes, tais como: aumento do 
uso de TIC em setores estratégicos da economia, nas Micro 
e Pequenas Empresas (MPEs), em questões sociais como 
educação, saúde e transparência/eficiência governamental. 
Além disso, os programas endereçam os fatores-chaves 
identificados para garantir o bom desempenho do Brasil na 
aplicação tecnológica.

Desenvolvimento econômico: criação de empregos; salto na competitividade; 
aumento de produtividade em todos os setores; e desenvolvimento das pequenas 
e médias empresas;

Desenvolvimento social: melhoria na qualidade da educação; soluções inovado-
ras em saúde; redução da pobreza; e prevenção do crime;

Transparência e eficiência do setor público: melhor acesso a serviços públicos pe-
los cidadãos; transparência das contas governamentais; e eficiência da máquina estatal.
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Cases: introdução

29

CoMPanhias 
estão Prontas  
Para CresCer 
e inovar

O desenvolvimento acelerado do setor de Tecnologia da Informação (TI) no Brasil 
contribuiu para a consolidação de um mercado forte. O País, segundo estudo do 
International Data Corporation (IDC) registrou no último ano um movimento de US$ 
8,6 bilhões entre as prestadoras de serviços de TI. Este volume representa ainda apenas 
1,7% do movimento global, que foi de US$ 491 bilhões, mas é significativo quando se 
observa o alto desempenho dos players nacionais e multinacionais.

Essencial para a competitividade e produtividade da economia nacional, as empre-
sas de TI contribuem para o aumento de eficiência dos mais diversos segmentos da eco-
nomia. Os cases apresentados nas páginas seguintes exemplificam o que o Brasil produz 
de inovação e segurança de comunicação de dados em diferentes escalas de demanda.

Desenvolver softwares, inovar em acessibilidade, construir sistemas de dis-
tribuição de dados, comercializar serviços digitais com segurança e rapidez, dar 
consultoria, suporte técnico e empresarial para a implantação e manutenção dos 
produtos, se torna cada vez mais parte do escopo de negócios das companhias. 

Como relatado nas páginas anteriores, a consolidação deste mercado no Brasil está 
aperfeiçoando o perfil das empresas brasileiras de TI. Isso é consequência direta do 
desenvolvimento do País.

Os exemplos a seguir mostram a ambição do Brasil em ser um dos maiores vende-
dores de serviços de TI no mundo. O potencial existe e muitas companhias buscam sua 
consolidação criando e inovando. 
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Case: asyst - suporte ao usuário

suporte ao usuário
um dos maiores desafios das empresas que possuem serviços 

de atendimentos do consumidor é o gerenciamento das infor-

mações e clientes de forma ampla e integrada. isso só é possí-

vel por meio da tecnologia.

quando esta integração é realizada com sucesso, o gerencia-

mento permite controle contínuo, maior eficiência e oportuni-

dades de melhoria contínua, tanto da equipe, como também do 

ponto de vista da experiência do cliente/usuário. 

Por isso, ferramentas apropriadas são fundamentais para as-

segurar que os processos sejam eficazes e eficientes. este foi o 

desafio da asyst ao prestar atendimento a aproximadamente 

2500 colaboradores da Clariant.

30
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Case: asyst - suporte ao usuário

novo pApeL estrAtéGico do serviCe desk 
dentro das CorPorações

Gerenciar as solicitações internas de uma empresa, com 
uma Central de Serviços de Atendimento totalmente inte-
grada com a área de Tecnologia da Informação é, atualmen-
te, um dos grandes desafios das corporações. A Clariant, 
uma das maiores companhias internacionais no segmento 
químico, já em 2012 percebeu essa necessidade e reestru-
turou todos os seus processos de Service Desk com a Asyst. 

O projeto inicial foi desenvolvido para prestar atendi-
mento a aproximadamente 2500 colaboradores da Clariant, 
divididos em unidades da empresa localizadas no Brasil, 
Argentina, Chile, Colômbia, Peru, Guatemala, México, 
Uruguai e Venezuela. O escopo de serviços previa o controle 
de estoque, auditorias semanais e relatórios mensais. Com 
a evolução da parceria, no entanto, a aliança entre as 
empresas ganhou, além de mais importância, papel muito 
mais estratégico. 

Atualmente, a estrutura da Asyst alocada na Clariant 
é responsável por toda a América Latina e atende cerca 
de 3000 chamados mensais. O suporte, realizado em dois 
idiomas – Português e Espanhol –, tornou-se ainda mais es-
truturado. A Central de Atendimento possui quatro funções 
básicas; o primeiro nível de suporte, o atendimento local 
(Fields Services), a administração das redes e, finalmente, a 
área administrativa. 

Dentro da estrutura, 24 colaboradores Asyst são respon-
sáveis por todo atendimento nas mais de 30 localidades – 

Além de sua sede regional na cidade de São Paulo, em seis 
delas existem profissionais alocados para operações mais 
específicas e que exigem acompanhamento diário como, por 
exemplo, a administração de redes e servidores e o acom-
panhamento com mais proximidade junto às necessidades 
dos clientes.

Como resultado do projeto, a avaliação da qualidade do 
desempenho da área de atendimento apresentou melhorias 
expressivas. Uma pesquisa interna, realizada entre janei-
ro e março de 2013, classificou os serviços da Central de 
Atendimento com nota 8,5, resultado que reflete a redução 
significativa do tempo de resposta dos chamados. O service 
desk, hoje em dia, não se limita apenas ao atendimento e 
troca de hardwares, é necessário que os profissionais envol-
vidos saibam analisar o cenário da empresa como um todo. 
Diminuir o downtime é importante para que a empresa con-
siga reduzir custos. Um usuário impossibilitado de operar 
por questões de equipamento ou problemas em softwares 
representa custos adicionais para a empresa. 

A parceria entre as companhias gerou, inclusive, uma 
nova visão dentro da corporação e de seus processos nas 
unidades da América Latina. A Asyst apoiou a Clariant 
– com sede na Suíça – durante o processo pra atingir 
indicadores de governança unificados, o que resultou na 
melhora operacional ao diminuir a indisponibilidade, reduzir 
os custos e aumentar a satisfação de seus usuários finais. 
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Field Services – Atendimento a mais   
   de 4.100 cidades

O mercado brasileiro de Tecnologia da Informação (TI) 
não para de crescer. Ano a ano, os números demonstram 
a importância do setor para a economia nacional e a rele-
vância das soluções e serviços para o sucesso dos negócios. 
A indústria de suporte ao usuário final, por sua vez, ganha 
cada vez mais representatividade dentro deste nicho, uma 
vez que service desk e field services já empregam em torno 
de 400 mil profissionais e movimentam cerca de 1% do PIB 
do país. 

Especializada em suporte em TI ao usuário final (service 
desk + field services), a Asyst é líder em seu mercado na 
América Latina, com sede no Brasil, possui filiais na Argen-
tina, Chile, Inglaterra e mantém alianças operacionais para 
cobertura “on site” nas Américas, África do Sul e Portugal 
além de oferecer suporte tecnológico remoto para mais de 
100 países em diversos idiomas. Somente no Brasil, são 
mais de 3.700 cidades atendidas. Com metodologia própria 
de trabalho e processos baseados nas melhores práticas do 
ITIL, a Asyst é a única companhia de TI focada em suporte 
ao usuário final. 

O Gartner, líder mundial em pesquisas e aconselhamento 
sobre tecnologia, reforça esse cenário. Em pesquisa realiza-

da, a companhia aponta que o orçamento dos CIOs focados 
no suporte ao usuário final cresceu de 4,2%, em 2008, para 
7,4% em 2012. Isso demonstra a tendência e crescimento 
dessa área dentro das corporações e como essa oferta se 
torna cada vez mais estratégica para as empresas. Além de 
investir em hardware, software e novas tecnologias, as orga-
nizações já notaram a importância de manter um suporte ao 
usuário tanto ágil como eficaz. Manter os colaboradores que 
lidam diariamente com a tecnologia menos estressados os 
torna ainda mais produtivos e as corporações mais valiosas. 

Para garantir que a demanda e o crescimento do setor 
sejam atendidos, é necessário estar presente e ter ampla 
capilaridade de atuação. O setor brasileiro de Tecnologia da 
Informação e Comunicação (TIC) cresceu cerca de 10,9% 
em 2011, segundo a Brasscom, e esse percentual também 
se reflete na expansão geográfica das companhias. Hoje, 
as empresas que oferecem suporte ao usuário final tem que 
estar perto de seus clientes para, assim, garantir o mesmo 
nível de serviço e atendimento para todas as suas unidades 
e colaboradores. Os profissionais utilizam tecnologia a todo 
tempo e, desta forma, desejam atendimento neste mesmo 
esquema, 24x7. 

Case: asyst - suporte ao usuário
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Custo do serviCe desk em perCentual na área de ti 
2008 - 2012

Fonte: Gartner (dezemBro 2012)
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Case: asyst - suporte ao usuário

Capilaridade e serviços

O Brasil possui 5.570 cidades e a Asyst suporta local-
mente 3.700 delas o que demonstra sua forte atuação em 
field services. A empresa, líder no segmento de suporte ao 
usuário final, também possui capilaridade internacional, ao 
atender mais de 4.100 cidades no total, incluindo cobertura 
completa dos países latino-americanos, além de Estados 
Unidos, África do Sul e Portugal, com atendimento em 
diversos idiomas. São 91 centros de serviços dedicados a 
este atendimento eficaz, focados na área de tecnologia, 
bem como em outros segmentos. A presença, física e re-
mota, em diversas localidades potencializa a capacidade de 
atendimento em campo e estreita o relacionamento entre 
suporte e usuários. A empresa atende mais de 15 milhões 
de chamados por ano, dos quais, 35% são resolvidos via 

Manter os colaboradores 
que lidam diariamente com 
a tecnologia menos estressados os 
torna ainda mais produtivos 
e as corporações mais valiosas

email ou telefone. Além disso, a empresa é a primeira da 
América Latina a obter a certificação IS0 20.000 neste 
nicho de mercado. 

Entre os serviços oferecidos estão Service Desk; field 
Services; Suporte ao ERP (software de gestão empresarial); 
Suporte a Hardware (Logística, Laboratório e Estoque); Te-
lecom; Administração, Operação e Monitoramento de Redes 
(NOC); Shared Service Center (TI, facilities, RH e finanças); 
Suporte à Aplicações Específicas; e Alocação de Recursos.

Com 28 anos de tradição, a Asyst possui mais de 170 
clientes em todo o mundo dos mais variados setores como 
serviços, indústrias, financeiro, construção e varejo. 

Asyst atende 3.700 
cidades brasisleiras
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Case: BrQ - Governo

Governo
em tempos de constante cobrança por parte da população por 

um estado mais transparente, com serviços de qualidade, nada 

melhor do que utilizar a tecnologia à favor da boa condução  das 

práticas governamentais. este foi o pensamento da Companhia 

energética de Pernambuco (Celpe), quando contratou a Brq para 

melhorar seus processos internos, ou seja, terceirizou serviços e 

tarefas específicas dentro da organização garantindo o nível de 

atendimento. os objetivos dessa terceirização visavam: diminuir 

custos em tarefas que não sejam o negócio fim da empresa, au-

mentar a produtividade e ganhar vantagem competitiva.

34

recife - pernambuco
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Case: BrQ - Governo

BrQ Fornece soLuções de atendiMento 
para aGênCias da Celpe

Para obter um modelo de governança operacional mais 
robusto, a Companhia Energética de Pernambuco (Celpe) 
investiu em um projeto de Business Process Outsourcing 
(BPO) da BRQ, uma das principais empresas de soluções e 
serviços de TI do País. Com a decisão, a BRQ assumiu, desde 
julho de 2012, a operação de atendimento de todas as 
agências da concessionária, além de prover suporte à rede 
credenciada dos Pontos Celpe Serviços em todo o Estado.

A solução de BPO, desenvolvida para a Celpe, levou 
apenas um mês para ser implementada e é baseada nos pi-
lares de Governança: Tecnologia, Pessoas e Processos. Com 
um software que controla toda a operação e uma equipe 
treinada e qualificada, a BRQ fornece um modelo de gestão 
associado à logística, telefonia e, inclusive, veículos, para 
atender as necessidades de deslocamentos de colaboradores 
entre agências, além das visitas de supervisores.

sede da ceLpe

35



36

São atendidos, mensalmente, cerca de 120 mil clientes 
em 47 unidades de atendimento convencionais e nas quatro 
Agências Móveis, por meio da gestão do atendimento 
presencial. A solução, instalada em um ambiente de nuvem 
gerenciado pela BRQ, realiza o controle online de todos os 
indicadores de desempenho das agências, de acordo com 
boas práticas de ITIL. Entre os resultados obtidos pela Celpe, 
estão a redução significativa dos tempos médios de espera 
e de atendimento, que resultou na diminuição do tempo de 
permanência nas agências, de 28 para apenas 11 minutos.

O projeto visava, ainda, aumentar o Índice de Satisfação 
dos Clientes para, até, 90% e, ao final de dezembro de 
2012, os resultados já apresentaram nível médio de 97% de 
satisfação, apurados pela coleta de opinião espontânea do 
cliente imediatamente após o atendimento.

De acordo com José Carlos Medeiros, gerente de Aten-
dimento da Celpe, os principais benefícios adquiridos pela 
solução da BRQ para a companhia são “governabilidade do 
ambiente e confiança nos indicadores de desempenho, que 
proporcionam ações rápidas de melhoria, com monitora-
mento on line”.

Diante de todos estes bons resultados, a Neoenergia – 
terceiro maior distribuidor de energia do País – grupo no 
qual a Celpe está inserido, implantou o projeto em outra 
distribuidora do grupo no Rio Grande do Norte (Cosern) a 
partir de abril de 2013.

Case: BrQ - Governo

“Governabilidade 
do ambiente e confiança nos 
indicadores de desempenho, 
que proporcionam ações 
rápidas de melhoria, com 
monitoramento on line”

José Carlos Medeiros
Gerente de Atendimento
Celpe
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Case: BrQ - Governo

neCessidade: 
GOVERNANÇA OPERACIONAL 

Ferramenta: 
Business Process outsourcing (BPo) 

resultados: 
CONTROLE ONLINE DE TODOS OS INDICADORES
REDUÇÃO DO TEMPO MÉDIO DE ESPERA E ATENDIMENTO
DIMINUIÇÃO DO TEMPO DE PERMANÊNCIA NAS AGÊNCIAS
AUMENTO DO ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES

sede de são paulo

sede de Alphaville

sede do rio de Janeiro
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Legenda vem aqui

Case: Cast - Finanças

Finanças
o mercado financeiro é um dos maiores consumidores de solu-

ções em tecnologia e comunicação, a qual é fundamental para 

dar rapidez, agilidade e segurança ao usuário. a mudança no 

comportamento dos usuários exige um padrão de segurança e 

rapidez nunca antes experimentado, tanto no Business to Busi-

ness (B2B), como par os clientes finais.

nas páginas a seguir você verá a solução da Cast para o Banco 

Central do Brasil (Bacen) com novo sistema de leilão de Câm-

bio, que diminuiu as interferências manuais, dando mais agilida-

de e seguranças às operações.

Banco central do Brasil
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Case: Cast - Finanças

novo sisteMA de LeiLão de câMBio 
do BanCo Central

O Banco Central seleciona um grupo de instituições 
financeiras com atuação de destaque no mercado de câmbio 
para participar dos leilões de câmbio, com o intuito de via-
bilizar sua atuação no mercado de forma rápida e eficiente. 
Para o coordenador da Divisão de Relacionamento com 
Negócios do Banco Central (Bacen), Marcelo de Almeida 
Oliveira, essas empresas, também conhecidas como dealers, 
agora se beneficiam da completa interação entre seus siste-
mas internos e o do Bacen.

Com o apoio da Cast, o Departamento de Tecnologia 
da Informação (Deinf) do Banco Central desenvolveu e 
implementou, a pedido do Departamento de Operações In-
ternacionais (Depin) da mesma instituição, o novo Sistema 
de Leilão de Câmbio, uma ferramenta fundamental para a 
condução da política cambial do País.

Os colaboradores da Cast participaram de todo o ciclo 
do projeto, desde o levantamento de requisitos com a área 
de negócios até o acompanhamento da implantação. Com 
duração de um ano, os estudos para a modernização do 
sistema começaram em novembro de 2011. 

“Com a participação nesse projeto, a Cast reafirma sua 
sólida experiência e o profundo conhecimento das necessi-
dades do segmento financeiro. Esperamos continuar con-
tribuindo para o desenvolvimento e aperfeiçoamento das 
soluções tecnológicas e suas aplicações no setor”, comenta 
José Calazans, presidente da Cast.
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Case: Cast - Finanças

Desafios

Antes da modernização, todos os procedimentos 
funcionavam por meio do Sistema de Informações do 
Banco Central (Sisbacen), porém demandavam maior 
dedicação dos servidores do Departamento de Operações 
Internacionais (Depin) nas tarefas de registro e acompa-
nhamento das operações.

“Esse projeto surgiu da nossa necessidade de partir para 
uma plataforma ainda mais ágil e segura, pois o Sistema de 
Leilão de Câmbio é uma ferramenta muito importante para 
a política monetária. O Sisbacen era uma plataforma boa e 
confiável, porém muito antiga”, relata o chefe adjunto do 
Depin, Ariosto Revoredo de Carvalho. 

Soluções

O novo projeto foi gerenciado com metodologia 
Scrum, que permite ter uma visão contínua da produ-
tividade da equipe e, assim, traçar metas para resolver 
as tarefas necessárias em tempo hábil. A solução utiliza 
linguagem de programação Java, com os frameworks 
Wicket, Hibernate e Spring.

Banco de imagens cast
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Case: Cast - Finanças

Resultados

Desde dezembro de 2012, os leilões eletrônicos de mo-
eda estrangeira no mercado interbancário passaram a ser 
realizados pelo novo Sistema de Leilão de Câmbio, seguindo 
o modelo de mensageria, que já é usado no Sistema de 
Pagamentos Brasileiro (SPB). 

Case premiado pelo Anuário TI & Governo 2012 da 
fórum Editorial, o novo sistema gerencia todas as opera-
ções necessárias para controlar o processo de negociação 
da moeda estrangeira entre o Banco Central e os dealers 
de câmbio, assim como viabiliza o acompanhamento 
dos contratos de câmbio e de seus pagamentos, desde a 
contratação até a liquidação. As operações ganharam mais 
agilidade, enquanto os procedimentos passaram a necessi-
tar menos de interferências manuais. Com isso, também se 
tornaram mais seguros.

Os pilares do Scrum – transparência, inspeção e adapta-
ção – foram fundamentais para o sucesso do projeto. A me-
todologia permitiu antecipar possíveis falhas nos processos. 
Desse modo, a implementação do sistema foi mais rápida, 
prática e eficaz, assim como a sua posterior manutenção, 
que agora exige dedicação de uma equipe menor. Além 
disso, os profissionais de tecnologia ganharam mais tempo 
para se dedicar a outros projetos do Bacen.

“A Cast atende o Bacen há 16 anos e, como em outros 
clientes, fez com sucesso a transição do antigo contrato de 
body shop para um moderno modelo de fábrica de softwa-
re, orientado a produto de serviço e alinhado à Instrução 
Normativa Nº 04 do Tribunal de Contas da União (IN 04 do 
TCU)”, comenta Sandro Moretti Almeida, diretor de Contra-
tos Governo e finanças.

Sobre a Cast

No mercado desde 1990, a Cast é uma empresa 
integradora de soluções em tecnologia da informação, 
com atuação em todo o território nacional e também no 
exterior. A empresa possui 2 mil colaboradores, distri-
buídos pelas unidades em São Paulo, Rio de Janeiro, 
Brasília, Araraquara, Belo Horizonte, fortaleza, Curitiba, 
Argentina e Estados Unidos. 

Reconhecida pelo IDC como a maior empresa em serviços 
de aplicações de TI para o setor público, a Cast investe 
fortemente em infraestrutura, treinamento de profissionais, 
e pesquisa e desenvolvimento para diversificação e inovação 
do portfólio, para a expansão de sua capacidade produtiva. 

Organizada em três áreas de negócios – finanças, 
Indústria & Serviços e Governo –, a companhia possui certi-
ficações ISO 9001, CMMI 3 e MPS.BR. Ao longo de sua traje-
tória, a Cast se destacou pela excelência de seu portfólio de 
serviços e soluções, que engloba: centro de conhecimento e 
desenvolvimento de soluções e testes; Business Intelligence 
(BI); Business Process Management (BPM); Business Activi-
ty Monitoring (BAM); Business Process Outsourcing (BPO); 
Customer Relationship Management (CRM); Enterprise 
Content Management (ECM); Enterprise Resource Planning 
(ERP); Governance, Risk Management and Compliance 
(GRC); soluções de smart cities, mobilidade, outsourcing, 
service desk e Big Data.

Case premiado pelo anuário 
ti & Governo 2012 da Fórum 

editorial, o novo sistema 
GerenCia todas as operações 
neCessárias para Controlar 

o proCesso de neGoCiação 
da moeda estranGeira entre 

o BanCo Central e os dealers 
de CâMBio

Banco de imagens cast
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Legenda vem aqui

Case: stefanini - Petroquímico

petroQuímiCo
o Brasil criou na última década novos complexos petroquími-

cos, e viu nascer novas empresas ou grupos globais. um destas 

empresas foi a Braskem, que nasceu grande, com desafios da 

mesma proporção. neste mercado, a busca por matéria-prima 

e competitividade de custos é fundamental para o constante 

crescimento das empresas.

assim, com um mercado cada vez mais competitivo, a revisão e 

atualização constante dos processos de suporte administrativo 

é vital para geração de valor da organização. 

Foi com esta visão que a Braskem contratou a stefanini, come-

çando pelo Brasil e depois pelo mundo. nas páginas a seguir 

você verá os benefícios de diversos serviços integrados de tec-

nologia da informação. 
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Case: stefanini - Petroquímico

pArceriA sinérGicA Com a Braskem

Maior produtora de resinas termoplásticas das Améri-
cas, a Braskem nasceu em 2002 com a integração de seis 
empresas: Copene, OPP, Trikem, Nitrocarbono, Proppet e 
Polialden. Nos anos seguintes, a companhia registrou uma 
série de aquisições, inicialmente no Brasil, com a perspec-
tiva de consolidação da petroquímica brasileira, e a partir 
de 2010 também no exterior, com unidades nos Estados 
Unidos e na Alemanha, firmando-se como um importante 
player global no mercado de resinas termoplásticas.

Uma década após sua fundação, a Braskem produz mais 
de 16 milhões de toneladas de resinas e produtos petro-
químicos básicos por ano, possui negócios com mais de 70 
países, conta com cerca de 7.600 integrantes atuando em 
suas 36 unidades industriais - 29 no Brasil, cinco nos Esta-
dos Unidos e duas na Alemanha – e nos escritórios e bases 
comerciais nas Américas, Europa e Ásia.

Sua produção está focada em resinas termoplásticas - 
polietileno (PE), polipropileno (PP) e policloreto de vinila 
(PVC), além de insumos químicos básicos, como eteno, 
propeno, butadieno, cloro, soda e solventes. Seu portfólio 
inclui também uma linha diferenciada de produtos com 
origem na cana-de-açúcar, matéria-prima renovável. É o 
caso do eteno e do polietileno verdes.

A estratégia de crescimento e internacionalização, apoia-
da na inovação e na expansão de capacidades para suprir a 

demanda do mercado doméstico e abrir espaço no mercado 
global, proporcionou à companhia novo estágio de desenvol-
vimento em volumes, qualidade e oportunidade de negócios. 

Para dar suporte aos negócios, oferecendo soluções de TI 
que incrementem não somente a produtividade, mas tam-
bém garantam sua segurança e continuidade, a Braskem 
conta com a parceria estratégica da Stefanini desde janeiro 
do ano passado.

O desafio enfrentado na Braskem incluiu o prazo exíguo 
e a unificação do suporte à infraestrutura incluindo Service 
Desk, field Services, Telecom e Sustentação a Sistemas 
(SAP e legados), que contava antes com fornecedores 
diferentes em cada área. “Foram grandes desafios da nossa 
implantação, incluindo o prazo recorde, a base de conhe-
cimento refeita juntamente com a troca da ferramenta de 
gestão de incidentes”, destaca Marco Brasil, gerente de 
Operações e Serviços de TI da Braskem.

A transição também exigiu muito esforço da equipe para 
se inteirar dos processos e até mesmo das particularidades 
do cliente. “Não foi uma transição suave. foi preciso fazer 
uma engenharia reversa para aprender a desenvolver os 
processos. Na fase de balizamento, as equipes iam desco-
brindo gaps e corrigindo os scripts para cobri-los”, explica 
Gladis Orsi, diretora comercial da Stefanini, acrescentando 
que tudo foi feito num prazo recorde de cinco meses.
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Agilidade 

“A primeira coisa que fizemos foi criar uma central única 
de atendimento em quatro idiomas – português, inglês, es-
panhol e alemão -, no regime 24X7. Trata-se de serviço to-
talmente pautado pela metodologia ITIL e foi implementado 
em duas fases: a primeira começou em janeiro e disponibili-
zou toda a infraestrutura em março. No primeiro nível, feito 
remotamente, atendemos hoje o mundo inteiro”, destaca o 
gerente de Negócios Tiago Machado.

Em abril, foi entregue a segunda parte do projeto, desig-
nada Application Management Services (Serviços Gerencia-
dos para Aplicações), que basicamente sustenta o sistema 
SAP da Braskem. Existem alguns sistemas legados, mas o 
principal é o SAP. A Stefanini faz este trabalho utilizando o 
Centro de Serviços Compartilhados (CSC). 

Em Field Services, a Stefanini atende também no 
mundo inteiro: Brasil, EUA, México e Alemanha, nas 
principais fábricas com pessoal dedicado, atendendo 
demandas que não tenham sido resolvidas pela central 
de atendimento. O sistema remoto otimiza o custo do 
cliente e minimiza os da Stefanini. 

O trabalho de campo feito por demanda engloba 
América Latina, Cingapura e Holanda (Roterdã). Todos 
os pedidos são encaminhados à central, que designa 
um funcionário para resolver o problema no cliente, 
seja na Europa por meio do pessoal da Bélgica ou 

Romênia, na Ásia, por meio de pessoal das filipinas, 
e na América Latina da mesma forma. Dependendo 
do volume da demanda, em alguns sites a empresa 
mantém uma ou mais pessoas fixas - há casos em que 
há 10/15 pessoas. Este serviço é administrado por SLA 
(níveis de serviço acordado).

O escopo inicial em Telecom restringia-se a Brasil e 
América Latina. Mas, com o ganho de qualidade, sinergia 
e custo, o cliente ampliou o contrato para que a Stefanini 
o atendesse globalmente. “Isso aconteceu em junho. Três 
meses depois a Stefanini passou a atender também o 
Hemisfério Norte”, explica Gladis.

A parte de sistemas também é administrada por SLAs 
e há algumas particularidades: quando o cliente tem 
fechamento contábil, anual ou da folha de pagamento, 
a Stefanini mantém pessoal de plantão para ajudar no pro-
cesso. “A cobertura é de 8 às 20 horas, feita remotamente 
do escritório da Guido Calói”, afirma Machado. 

“os desafios foram 
grandes, mas ganhamos 
escala sem perder
capacitação técnica.”

Marco Brasil
Gerente de Operações e Serviços de TI
Braskem

Case: stefanini - Petroquímico
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Novos negócios

Com vantagens como agilidade e flexibilidade, a Stefani-
ni está ganhando espaço dentro do cliente. “Estamos come-
çando a atuar também na área de projetos de infraestrutura 
e telecom”, destaca a diretora.

Hoje há uma média de 140 pessoas envolvidas direta-
mente com o trabalho, com dedicação exclusiva e mais uma 
base de 30/40 pessoas de forma compartilhada. 

A Stefanini também desenvolveu uma solução dentro 
do SD da Stefanini e estendeu o serviço para a Braskem. 
Trata-se do nível 1,5 de atendimento que funciona como 
intermediário entre o primeiro e o segundo atendimento. 
Este nível engloba um grupo de pessoas que podem resolver 
problemas de baixa complexidade, mas que demanda um 
tempo maior do que o 1º nível dispõe. “Como o nível de 
resolução de problemas ficou mais rápido, isso gera mais 
competitividade para a Stefanini”, garante a executiva.  

Outro benefício gerado para a Braskem foi o ganho 
de produtividade, ou seja, quanto mais conhecimento 
a Stefanini tem sobre o cliente, melhor a eficiência e 
o desempenho do atendimento. Com isso, a Stefanini 
oferece uma compensação financeira a cada ano no 
reajuste anual.

 A lógica é que quanto maior o desempenho no cliente, 
menor é a quantidade de pessoas que a Stefanini necessita 
para fazer a mesma coisa. “É assim que eu ganho per-

formance, tenho um custo menor e repasso esta redução 
para meu cliente”, explica Gladis.

Para Marco Brasil, o diferencial da Stefanini é que a 
empresa atua em várias frentes. “É uma opção interessante 
para um ambiente tão diverso e tão integrado quanto a 
Braskem, pois podemos ter serviços de toda uma gama de 
TI, o que nos traz ganho de escala sem perda de capacita-
ção técnica”, diz Brasil. “Além disso, temos acesso fácil ao 
pessoal da empresa e isso nos dá um conforto, porque eles 
resolvem nossas dificuldades de forma rápida e eficiente.”

Para a Stefanini, a maior vantagem é o ganho de 
envergadura, de abrangência: “Como tivemos de colocar 
mais pessoas no centro de serviços, conseguimos aten-
der mais clientes. Se eu tiver outro cliente semelhante à 
Braskem, tenho expertise para atendê-lo”, revela Gladis. 

Os próximos objetivos são a melhoria contínua dos 
indicadores da Braskem, o ganho contínuo de performance, 
de produtividade e atuação em outras frentes. “Isso é bom 
para ambos os lados”, conclui a executiva.

Braskem: ganho contínuo de 
performance, de produtividade 
e atuação em outras frentes.

Legenda vem aqui

Case: stefanini - Petroquímico

Banco de imagens stefanini
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Case: totvs - saúde

saúde
a tecnologia da informação em saúde passa por campos como 

mobilidade, gestão de mudança e inovações. são três pontos 

fundamentais para que se possa executar um projeto de suces-

so em um setor de constante evolução. prontuário eletrônico, 

novas tecnologias, certificação digital, segurança da informação 

e segurança do paciente são os objetivos das soluções para este 

mercado. 

o avanço da tecnologia da informação no setor de saúde, público 

e privado, exige a adoção de melhores práticas na condução das 

atividades e nos registros das informações, as quais se tornaram 

indispensáveis à qualidade do tratamento médico.

por isso, a totvs foi contratada pela aFip (associação Fundo de 

incentivo à pesquisa) para atuar com excelência nos seus centros 

de diagnóstico clínico, pesquisa e serviços de relevância social 

complementares ao estado.
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Case: totvs - saúde

pesQuisA coM QuALidAde de inFormação

A AfIP utiliza a linha Protheus da TOTVS desde 2002, 
mas, como o sistema havia sido implantado em partes 
separadas, apresentou algumas dificuldades. Dentre 
elas, estavam à falta de integração dos módulos, muitas 
customizações, erros nos principais cadastros, dentre 
outros. “Mediante este cenário, fizemos um levanta-
mento no qual o diagnóstico foi o de reimplantar todo 
o sistema. O nosso objetivo era integrar os processos, 
obter uma ferramenta confiável e pessoas comprometi-
das. Foi um grande desafio atingir esse objetivo, mas no 
fim, conseguimos reimplantar o sistema com 90% do ERP 
padrão. Tivemos apenas 10% de gaps. Um ponto que 
vale destacar nesse processo  é que  contamos fortemen-
te com o apoio de toda a equipe do projeto, em especial, 
a presidência e a diretoria da AfIP. Considero que esse 
apoio foi fundamental para que o trabalho pudesse ser 
bem sucedido!”, diz Milton Vicente Vieira Junior, Gerente 
de Sistemas da AfIP.

Sobre a AFIP

A AfIP (Associação fundo de Incentivo à Pesquisa) é 
uma entidade privada, sem fins lucrativos, fundada na 
década de 70 por profissionais da área da saúde, profes-
sores universitários e pesquisadores. A associação tem 

como objetivo  fornecer suporte financeiro para atividades 
de docência, pesquisa científica e atendimento médico 
à comunidade, com ênfase no serviço público de saúde. 
Sua visão é ser uma instituição filantrópica que atue com 
excelência nos seus centros de diagnóstico clínico, pesquisa 
e serviços de relevância social complementares ao Estado, 
em âmbito nacional.

Nome do cliente
AfIP (Associação fundo de Incentivo à Pesquisa)

Número de profissionais
Em torno de 3.000

Sede
São Paulo, SP - Brasil

Site
www.afip.com.br

Ramo de atuação
Saúde – Laboratórios Clínicos 

Segmentação TOTVS
Saúde
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Case: totvs - saúde

desaFios: 
os módulos não estavam inteGrados
Muitas CustoMizações
ProBleMas CoM os Cadastros
Falta de CoerênCia das inFormações

Soluções 

A primeira etapa foi a revisão dos processos antigos e, 
logo após, a definição de novos processos e procedimentos. 
Em seguida, a TOTVS fez a reimplantação do sistema com 
menos customizações e novas funcionalidades.

Após esta primeira fase, o projeto visou a preparação 
dos usuários, com definição dos papéis e responsabilida-
des para todo o time do Projeto ERP. Os usuários chave 
foram capacitados.

Ao final do processo, após um novo sistema e o treina-
mento dos usuários, foi notável a maior confiabilidade das 
informações e melhora no atendimento aos clientes.

Porque a TOTVS

A TOTVS foi escolhida novamente pela AFIP para reimplantar o sistema Protheus por apresentar flexibilidade e as melho-
res práticas em gerenciamento de projetos (técnicas e tecnologias), além da sua Metodologia de Implantação TOTVS (MIT).

Banco de imagens: dreamstime

Banco de imagens: totvs
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Case: totvs - saúde

produtos & serviços 
da totvs neste Cliente: 

coMprAs
estoQue 
e custos FinAnceiro

Gestão 
hospitALAr

FAturAMento

contABiLidAde Ativo Fixo iMportAção
FinAnciAMento 
de iMportAção FiscAL

contrAtos
Gestão 

de pessoAL
ponto 

eLetrônico
recrutAMento 

e seLeção
cArGos 

e sALários

treinAMento
MedicinA e 

seGurAnçA do 
trABALho

AtendiMento 
pArticuLAr

portAL do 
cAndidAto portAL rh
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informação no setor de saúde, 
público e privado, exige a 
adoção de melhores práticas 
na condução das atividades e 
nos registros das informações.
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instituCional

A Brasscom trabalha para fomentar o mercado brasi-
leiro de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). 
O objetivo é promover o uso de tecnologia da informação 
como motor do desenvolvimento econômico e social. 
De igual modo, a Brasscom promove a competência das 
empresas brasileiras no mundo.

A Brasscom se organiza em comitês temáticos com 
agenda voltada para os principais temas que afetam a 
competitividade do setor e da economia brasileira. O 
Comitê de desenvolvimento de mercado atua no sentido 
de buscar melhorias institucionais e regulatórias que 
melhorem o ambiente de negócios no País, reduzindo 
o custo de se produzir e consumir tecnologia da infor-
mação no Brasil. O Comitê de Ambiente e Infraestrutura 
trata da remoção dos gargalos físicos e regulatórios ao 
investimento em Tecnologia da Informação. O Comitê de 
RH e Competitividade atua na interlocução com os prin-
cipais programas de capacitação e melhoria da qualidade 
da mão de obra de TI no País. O Comitê de Comunicação 
Estratégica trabalha para elevar o nível de percepção e 
compreensão dos públicos de interesse sobre o setor de 
TIC por meio de atração de talentos e alianças estratégi-
cas. Em seu conjunto, a Brasscom busca ainda impulsio-
nar a inovação e toma parte das principais iniciativas de 
política pública em TI, como os programas TI Maior, do 
Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e o pro-
grama Brasil Maior, do Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior.

Em parceria com a consultoria McKinsey, a Brasscom 
produziu, em 2012, o estudo “TIC Brasil 2022 - TIC Como 
Motor para Desenvolvimento e Inovação do Brasil”, um plano 
integrado que visa criar uma referência nacional no uso de TI 
nos principais setores da economia e da sociedade. 

RH & Competitividade

Identificação de tendências no sistema de gestão 
de recursos humanos e nas relações de trabalho que 
contribuam para o aumento da capacidade competitiva 
e da ética no setor de TIC. Abordará temas como meri-
tocracia, flexibilidade da jornada de trabalho, terceiri-
zação, desoneração e o despertar de talentos, esta-
belecendo um novo paradigma de gestão e relação do 
trabalho para o setor. O objetivo é buscar um ambiente 
saudável e ético aos negócios de TIC no Brasil.

O pilar de Recursos Humanos e Competitividade traba-
lha com as seguintes linhas de atuação:

Capacitação: Programas e projetos que atendam às 
reais demandas do setor.

Com o objetivo de despertar talentos e a vocação para 
carreiras de TI, a Brasscom lançou em 2012 um progra-
ma inédito para formação profissional, em parceria com 
o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). O 
Brasil Mais TI oferecerá 50 mil vagas gratuitas em cursos 
on-line gratuitos em linguagens de programação, além 
de vagas de trabalho na área.

A Brasscom participa ativamente do projeto do sis-
tema “S” (SENAI e SENAC), que oferece 540 mil vagas 
a jovens residentes em todo País. Os cursos de quali-
ficação profissional e de formação de tecnólogos são 
destinados à população de baixa renda, que recebem 
capacitação na área de TIC. 

Além disso, a área criou duas modalidades de curso 
na Rede federal de Educação, a serem realizadas em di-
versos If - Institutos federais de Educação Técnica: os de 
extensão, em que um aluno matriculado em um curso de 
TI pode se especializar em assuntos e tecnologias espe-
cíficas em paralelo à graduação; e os cursos abertos, nos 
quais qualquer pessoa, mesmo sem conhecimento prévio, 
pode se matricular. O objetivo é aproximar os alunos que 

Brasscom
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estão na fase de formação profissional às tecnologias 
atuais e que estão sendo aplicadas nas empresas.

A Brasscom possui, ainda, uma parceria com a Divisão 
de Educação e Reabilitação dos Distúrbios da Comu-
nicação (Derdic) da Pontifícia Universidade Católica 
(PUC) para oferecer cursos de Tecnologia da Informação 
para pessoas com deficiência auditiva. O Programa de 
Qualificação Profissional de Surdos em TI tem duração 
de 24 meses de aulas, adaptadas às suas necessidades e 
aprendizagem nas empresas envolvidas no projeto.

Intermediação de recursos: Local onde há o encontro 
entre a oferta de profissionais e demanda das empresas.

A Brasscom publicou o estudo “O mercado de profis-
sionais de TI no Brasil” que traz um panorama detalhado 
sobre a demanda, a oferta e a remuneração do setor 
no País. Com este relatório, a entidade propõe políticas 
públicas que alinhem a demanda das empresas com a 
formação profissional no Brasil.

Infraestrutura e Ambiente

Difundir o tema infraestrutura de TIC na pauta de 
prioridades do governo, desenvolvendo programas 
que visem ao aprimoramento e a modernização da 
infraestrutura existente no País, abordando aspectos 
como tributação competitiva, estímulo ao desenvol-
vimento de infraestrutura para implementação de 
banda larga e instalação de Data Centers no Brasil, 
gestão da Propriedade Intelectual  e o desenvolvimen-
to da Política Nacional de Nuvem, entre outras novas 
tecnologias que serão apresentadas ao mercado.

Importante meta do setor em 2013 é oferecer propostas 
aos governos municipais, estaduais e federais, para que o 
Brasil se destaque no uso de TIC durante a Copa do Mundo 
de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. Para isso, a Brass-
com desenvolveu um estudo que mapeou as oportunidades 

em TIC nos grandes eventos esportivos. Dados do estudo 
revelam que serão demandados investimentos de cerca de 
R$ 57 bilhões, dos quais 10% serão dedicados à TIC.

A Brasscom, com o objetivo de transformar o Brasil 
em um hub global de data centers, realizou um estudo 
em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Inovação (MCTI). O relatório analisou a instalação e 
operação de data centers para Cloud Computing no País, 
em comparação com os principais centros do mundo. O 
estudo propôs ações para o governo, com o intuito de 
aumentar a competitividade do Brasil no cenário global.

Em 2012, a Brasscom publicou a sexta edição do Ín-
dice Brasscom de Convergência Digital (IBCD), seguindo 
metodologia de padrão internacional. O índice revela 
crescimento dinâmico nos indicadores associados à 
plataforma tecnológica (hardware, software e serviços de 
TI-BPO) e ao ambiente de convergência (conectividade, 
comunicações, mídia e acesso a serviços e produtos por 
meio digital). 

Outros temas que são abordados neste pilar incluem o 
Marco Civil da Internet e a Lei de Proteção de Dados na 
Internet. A Brasscom, em parceria com o MCTI e a União 
Europeia promoveu em 2013 o workshop “Economia Digi-
tal, Cloud Computing, Privacidade e Proteção de Dados” 
com a participação da iniciativa pública e privada para 
discutir a criação de um marco regulatório sobre proteção 
de dados no Brasil. 

a BrassCom tem o oBjetivo 
de promover o uso 
de teCnoloGia 
da inFormação
CoMo Motor 
do desenvolvimento 
eConôMiCo e soCial.

Brasscom

com o objetivo de despertar 
talentos e a vocação para 
carreiras de ti, a Brasscom 
lançou em 2012 um programa 
inédito para formação profis-
sional, em parceria com o 
Ministério da ciência, tecnolo-
gia e inovação (Mcti).
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Desenvolvimento de mercado 
e inovação

Disseminar o potencial de TIC como acelerador 
de setores estratégicos identificados pelo estudo TIC 
2022, com o objetivo de desenvolver o mercado local, 
aumentar as exportações e os investimentos em ino-
vação no País. Criar uma referência nacional e um pla-
no integrado de ações para gerar impacto econômico, 
com escala e abrangência. As TICs possuem elevado e 
demonstrado potencial de indução do desenvolvimen-
to econômico e social. As TICS promovem a excelência 
dos serviços públicos e  contribuem decisivamente 
para o progresso e o crescimento do País.

O desafio da área é fomentar o mercado brasileiro 
de TIC através da utilização de tecnologia por outros 
setores, de modo a aumentar a produtividade e a compe-
titividade da economia. Para isso, incentiva o uso das 
TICs por meio de projetos transformacionais e inovadores 
em áreas prioritárias, como saúde, educação, governo 
eletrônico, logística etc.

Utilização de TI: Programas e projetos que utilizem 
ou ampliem o uso de TI.

As principais atividades dizem respeito ao relacio-
namento entre o setor privado e o setor público. A 
desoneração da folha de pagamento, contemplada no 
Plano Brasil Maior, consolida a atuação da Brasscom 
para reduzir os custos das empresas de TI e aumentar a 
competitividade brasileira no mundo. A medida reduz 
também a informalidade, produz um ambiente mais 
ético nos negócios e traz mais segurança nas relações de 
trabalho do segmento.

A Brasscom trabalha ainda pela regulamentação da 
terceirização de serviços em TI.

Comunicação Estratégica

Elevar o nível de percepção e compreensão dos 
públicos de interesse sobre o setor de TIC, por meio 
da atração de talentos e desenvolvimento de alianças 
e conscientização estratégicas, bem como o fomento 
ao empreendedorismo.

O pilar de comunicação estratégica tem como objetivos:

Conscientização: Elevar a percepção e a compreen-
são do assunto Tecnologia da Informação e Comunicação 
junto a públicos estratégicos, capazes de contribuir para 
a consolidação do tema; 

Atração: Disseminar a imagem inovadora e dinâmica 
do setor junto ao público jovem com o intuito de atrair 
talentos através de ferramentas como as mídias sociais;

Alianças: Definir a estratégia de posicionamento, 
alianças e interlocução da Brasscom com públicos de in-
teresse como governo, imprensa e instituições de ensino, 
entre outros.

A área desenvolve diversas atividades, tais como: 
ações de promoção comercial, identificação de possí-
veis clientes, geração de negócios, relacionamento com 
influenciadores e formadores de opinião no exterior, 
além de relatórios e estudos de inteligência de mercado 
para alavancar as exportações brasileiras de software 
e serviços de TIC, através do convênio com a Agência 
Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos 
(Apex-Brasil), firmado em 2009. 

o desaFio da área de desenvolvimento de merCado 
e inovação é Fomentar o merCado Brasileiro 
de tiC através da utilização de teCnoloGia por outros 
setores, de modo a aumentar a produtividade 
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aPoiadores

Apex-Brasil

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) tem a missão de desenvolver a competiti-
vidade das empresas brasileiras, promovendo a internacionalização dos seus negócios e a atração de investimentos estrangei-
ros diretos.

A Apex-Brasil apoia, atualmente, mais de 12 mil empresas de 83 setores produtivos da economia brasileira, que exportam 
para mais de 200 mercados. Em parceria com entidades setoriais, a Agência organiza ações de promoção comercial, como 
missões prospectivas e comerciais, rodadas de negócios, apoio à participação de empresas brasileiras em grandes feiras 
internacionais e visitas de compradores estrangeiros e de formadores de opinião para conhecer a estrutura produtiva brasi-
leira. Também produz estudos de inteligência comercial e competitiva com o objetivo de orientar as decisões das empresas 
nacionais sobre o ingresso em mercados internacionais.

A Agência também coordena os esforços de atração de investimentos estrangeiros diretos (IED) para o País, trabalhan-
do na identificação de oportunidades de negócios e na promoção de eventos estratégicos e garantindo apoio ao investidor 
estrangeiro durante todo o processo no Brasil. O objetivo é atrair capitais produtivos de empresas estrangeiras que possam 
incorporar inovações tecnológicas e novos modelos de gestão de negócios e adensar cadeias produtivas.

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

A Secretaria de Política de Informática do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), tem como missão propor e 
implementar ações de políticas públicas e projetos nacionais e internacionais para o setor de Tecnologia da Informação e 
Comunicação. As ações coordenadas pela SEPIN contribuem para a geração de emprego e renda, a melhor equalização da ba-
lança comercial do setor, a criação de oportunidades de avanço tecnológico para a indústria local e o aumento das atividades 
de pesquisa e desenvolvimento em Tecnologia de Informação e Comunicação. Os programas e ações da SEPIN estão lastreados 
pelo Plano de Ação de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Industrial. Nesse contexto, a Secretaria atua 
em três grandes áreas:

• Ampliar substancialmente as exportações do setor destinadas a empresas nacionais ou transnacionais instaladas no País;
• Ampliar a participação das empresas que desenvolvem software no mercado interno e estimular a ampliação da capacidade 
econômica dessas empresas;
• Impulsionar o desenvolvimento e a produção de software em segmentos emergentes.
 
Ações complementares:

• Formação e Capacitação de Recursos Humanos;
• Estímulo ao desenvolvimento de produtos e soluções em segmentos emergentes e estratégicos;
• Disseminação e apoio à implantação de melhores práticas de engenharia de software pelas empresas; 
• Apoio ao esforço de exportação das empresas brasileiras de software e serviços de TI;
• Apoio ao incremento do uso de sistemas de TI nas diversas cadeias produtivas;
• Implantação de sistema de informação sobre a indústria brasileira de software e serviços;
• Desenvolvimento de estudos e apoio a eventos de interesse do setor.

Brasscom
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Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Missão:
formular, executar e avaliar políticas públicas para a promoção da competitividade, do comércio exterior, do investi-
mento e da inovação nas empresas e do bem-estar do consumidor.
 
O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, órgão da administração direta, tem como área de 
competência os seguintes assuntos:
 
• Política de desenvolvimento da indústria, do comércio e dos serviços;
• Propriedade intelectual e transferência de tecnologia;
• Metrologia, normalização e qualidade industrial;
• Políticas de comércio exterior;
• Regulamentação e execução dos programas e atividades relativas ao comércio exterior;
• Aplicação dos mecanismos de defesa comercial;
• Participação em negociações internacionais relativas ao comércio exterior.
 
Ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior estão vinculadas as seguintes entidades:
 
• Superintendência da Zona franca de Manaus (SUfRAMA);
• Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI);
• Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro);
• Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
 
Somam-se às organizações vinculadas acima citadas as entidades privadas sem fins lucrativos que celebram Contrato 
de Gestão com o MDIC e recebem recursos para a realização de ações de interesse público, são elas:
 
• Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI);
• Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimento (Apex-Brasil).

A indústria brasileira de software e serviços de Tecnologia da Informação (TI) conta com a marca setorial “Brasil 
IT+” para representar, de forma unificada, suas ações de comunicação no exterior. Com o objetivo de criar uma lin-
guagem visual única, baseada em uma estratégia de posicionamento comum, a marca faz com que as empresas bra-
sileiras e as entidades representantes do setor de TI no Brasil tenham uma identidade que possa ser reconhecida em 
qualquer parte do mundo, impulsionando as suas iniciativas de promoção das exportações e de internacionalização.

A Brasscom faz parte do grupo de instituições e empresas que acredita na capacidade do setor brasileiro de TI de 
realizar negócios dentro e fora do Brasil, contribuindo para o desenvolvimento do país e para a consolidação dessa 
indústria como opção de grande competitividade no mercado global.

A marca Brasil IT+ certifica a competência e a qualidade da TI brasileira e assegura a entrega de soluções práticas, 
eficientes e inovadoras, por meio de uma combinação única de atributos que o Brasil tem a oferecer: business experti-
se, criatividade, flexibilidade, diversidade, infraestrutura e excelentes condições de realizar parcerias sólidas.
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Accenture
www.accenture.com
Empresa global de consultoria 
de gestão, serviços de tecnologia 
e outsourcing.

Algar
www.algartecnologia.com.br
foco em soluções de tecnologia para 
processos de negócios.

Alog
www.alog.com.br
A ALOG provê e gerencia ambientes 
colocation, hosting, e cloud computing 
de alta criticidade. Hoje é o principal 
datacenter Carrier Neutral do Brasil, 
com a melhor qualidade de conexão 
do país.

Asyst
www.asystinternational.com
Empresa de TI especializada em supor-
te ao usuário final (service desk + field 
services).

Atos
http://br.atos.net/pt-br
Consultoria e serviços em Tecnologia 
da Informação, integração de sistemas 
e serviços gerenciados.

BRQ
www.brq.com
fundada em 1993, a BRQ é uma das 
principais empresas de soluções e ser-
viços de TI do Brasil e conta com mais 
de 4.000 funcionários distribuídos em 
13 filiais em todo o Brasil.

BSI
www.bsitecnologia.com.br
Integração de Sistemas, Consultoria, 
Cloud Computing, BI, Gestão de Pesso-
as, Customer Experience e Segurança 
em TI.

BT
www.globalservices.bt.com/uk/en
A BT é líder mundial no fornecimen-
to de soluções integradas em TI & 
telecomunicações para o mercado 
corporativo com operações em mais de 
170 países.

CAPGEMINI
www.br.capgemini.com
Um dos principais provedores globais 
de serviços de consultoria, tecnologia e 
terceirização.

CA
www.ca.com
A CA Technologies (NASDAQ: CA) 
fornece soluções de gerenciamento de 
TI que ajudam os clientes a gerenciar 
e proteger ambientes de TI complexos, 
possibilitando a agilidade dos serviços.

CAST
www.cast.com.br
A Cast é uma integradora de soluções 
em tecnologia da informação, com 
sólida atuação nos segmentos de fi-
nanças, Governo e Indústria & Serviços 
há 23 anos.

Ci&T
www.ciandt.com/br-pt
CI&T provê desenvolvimento e susten-
tação de aplicações web e mobile além 
de consultoria em serviços SAP e BI.

CISCO
www.cisco.com/web/BR
fabricante de soluções de conectivida-
de, segurança de dados, telefonia IP e 
backbones de redes.

Dell
www.dell.com.br
 O objetivo da Dell é tornar a tecnolo-
gia mais acessível a consumidores e 
empresas de todo o mundo e contribuir 
para a sua prosperidade.

eMPresas assoCiadas
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EMC
http://brazil.emc.com
Líder mundial no desenvolvimento e 
fornecimento de tecnologia de infra-
estrutura da informação e soluções em 
armazenamento, backup, Computação 
em Nuvem e Big Data.

Ericsson
www.ericsson.com/br
40% do tráfego móvel global passa 
pelas redes da Ericsson e prestamos 
serviço de suporte nas redes de nossos 
clientes que atendem mais de 2,5 
bilhões de assinaturas.

GFT
www.gft.com
Oferece serviços de consultoria de 
TI, arquitetura, desenvolvimento de 
projetos e gestão de aplicações.

Google
www.google.com/about
Líder global em tecnologia, o Google 
é focado em melhorar o modo que as 
pessoas se conectam com informação. 

HP
www8.hp.com/br
HP reúne um extenso portfólio que 
abrange impressão, computação, 
software, serviços de infra-estrutura, 
aplicativos e processos de negócios 
para os nossos clientes. 

Hughes
www.hughes.com.br
Líder mundial em tecnologia e serviços 
de comunicação via satélite.

IBM
www.ibm.com/us/en
Líder em soluções completas de TI, que 
envolvem serviços de infraestrutura, 
consultoria, hardware, software e 
financiamento. 

Itautec
www.itautec.com.br
Fabricação de hardware em informá-
tica, automação comercial e bancária 
e serviços. Helpdesk e service desk; 
assistência técnica, logística, infraes-
trutura em TI e projetos customizados.

Lenovo
www.lenovo.com/br
A Lenovo é uma empresa PC+ que de-
senvolve e produz tecnologia e serviços 
confiáveis e de alta qualidade.

Microsoft
www.microsoft.com/pt-br
Software e serviços em tecnologia da 
informação e comunicação.
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Oracle 
www.oracle.com
A Oracle desenvolve hardware e 
software para trabalhar em conjunto na 
nuvem e nos datacenters.

PromonLogicalis 
www.br.promonlogicalis.com
A PromonLogicalis é provedora de 
serviços e soluções de Tecnologia da 
Informação e Comunicação na América 
Latina.

Resource  
www.resource.com.br
A Resource está posicionada entre as 
maiores integradoras nacionais de 
serviços de TI.

SAP  
www.sap.com
As soluções de gestão SAP ajudam os 
clientes a funcionar melhor, de forma 
mais eficiente e transparente.

Brasscom

Intel
www.intel.com.br
fabricação de semicondutores para 
computadores, redes e comunicações.



59

Stefanini  
www.stefanini.com
Abrange Consultoria, Integração, De-
senvolvimento de Soluções, Outsour-
cing para Aplicativos e Infraestrutura 
e BPO para processos de negócios.

T-System 
www.t-systems.com.br
A T-Systems é uma empresa do grupo 
Deutsche Telekom. fornece soluções 
completas de Outsourcing , desde 
desenvolvimento e integração de apli-
cativos até operação de infraestutura 
de TI e Telecom.

Tata 
www.tcs.com/worldwide/br
Setor financeiro, indústria, varejo e 
serviços, telecom, energia & utilities 
e mídia. Infraestrutura de TI, soluções 
corporativas, consultoria, BPO, BI, 
serviços industriais/engenharia.

Tivit
www.tivit.com.br
Líder em serviços de Gestão de TI (ITM) 
e Processos de Negócios (BPM) na 
América Latina.

todo!
www.todo.com.br
Inovação e Inteligência em CRM, Ges-
tão de Ambientes, Soluções de Softwa-
re e Engenharia de Serviços e Aplica-
tivos. Essa é a todo!. Uma empresa de 
gente que cuida de tecnologia.

Totvs
www.totvs.com
A TOTVS é uma empresa de software, 
serviços e tecnologia.

UNISYS
www.unisys.com
Empresa global de tecnologia da 
informação que oferece um portfólio 
de serviços de TI, software e tecnologia 
que ajudam os clientes a resolverem 
problemas críticos em seus negócios.

ASSOCIADOS INSTITUCIONAIS

B2B Magazine
www.b2bmagazine.com.br

Cesar
www.cesar.org.br

CDI
www.cdi.org.br

CTI
www.cti.gov.br

INPE
www.inpe.br

UFPE
www.ufpe.br

UNESP
www.unesp.br

UNICAMP
www.unicamp.br

Spread  
www.spread.com.br
Soluções de TI ao mercado financeiro/
Operadoras/Serviços/Órgãos Públicos/
Indústrias/Comércio.

Brasscom

Scopus 
www.scopus.com.br
Uma das principais empresas de tecno-
logia no mercado brasileiro, atuando 
no desenvolvimento de soluções, 
inovação e serviços em Tecnologia da 
Informação.
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